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Mosina

Zarzadzenie Nr 34
z dnia 12 lutego 2003r.

Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie: ogloszenia wykazu dzialek przeznaczonych do sprzedazy

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gmffinYm(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr
62, poz. 558) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z pÓZll.zm. )
a takze w wykonaniu Uchwaly Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15
listopada 1993r. w sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami
stanowiacYmiwlasnosc Gminy Mosma i art. 99 ust.l ustawy z dnia 20 czerwca
2002r. o bezposrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U.
Nr 113, poz. 984)

zarzadzam, co nastepuje:

§1.

Przeznacza sie do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomosci gruntowe WYmienionew wykazie stanowiacYmZalacznik nr 1 do
niniejszego Zarzadzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na
tablicach ogloszen Urzedu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami.

§ 4.

BtJRMl~Rz.
Zarzadzenie wchodzi z zycie z dniem wydania.

iecik



Zalacznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 34
z dnia 12 lutego 2003r.
Burmistrza GminyMosina

w sprawie: ogloszenia wykazu dzialek przeznaczonych do sprzedazy

WYKAZ
dzialek przeznaczonych do sprzedazy

Nr dzialki Powierzchnia Nr Kw
Przeznaczenie

w planie zagospodarowania Cena

499/5 4549 m2 21.997 Tereny zielenipublicznej
z uslugami sportu 113.000,- zl

Przedmiotowa dzialka gruntu polozona jest w Mosinie w rejonie ulicy Chopina. Kazdy z
boków dzialki przylega w oddaleniu do jednej z ulic tj Chopina, Czajkowskiego,
Padarewskiego i Swierkowej. Przylegly teren zabudowany jest domami jednorodzinnymi i
uzbrojony jest w siec: elektroenergetyczna, wodna i gazowa. Ksztah dzialki regularny,
zblizony do kwadratu. Dzialka jest zadrzewiona.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowejjednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwala Rady Miejskiej
w Mosinie Nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 162, poz.
4488 z 21 grudnia 2001r.) powyzsza dzialka przeznaczona jest pod teren zieleni publicznej z
uslugami sportu z mozliwoscia lokalizacji obiektów kubaturowych zwiazanych z funkcja
uslugowo-sportowa.
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