
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Wójt Gminy Regnów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2021 roku, poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/126/22 Rady Gminy Regnów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntów o nr ewidencyjnym działki 464 położonej w Rylsku Dużym na rzecz Powiatu
Rawskiego, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Lp Oznaczenie Opis nieruchomości, informacja o przeznaczeniu Przeznaczenie nieruchomości Forma zbycia
nieruchomości do zbycia

Działka 464 zgodnie z Uchwałą nr XXX/175/2001 z dnia 24
sierpnia 2001 r. Rady Powiatu Rawskiego w sprawie Nieruchomość nr 464w części objęta

nadania kategorii dróg powiatowych drogom gminnym oraz jest miejscowym planem
Nieruchomość stanowiąca Uchwałą Nr 48/2004 Zarządu Województwa Łódzkiego z zagospodarowania przestrzennego

działkę nr 4640 pow. 2,5563 dnia 1.0 lutego 2004 r. w sprawie nadania numerów drogom gminy Regnów, zatwierdzonym Uchwałą Darowiznaha położonej w obrębie Ryisk publicznym powiatowym na obszarze województwa Nr XIV/56/96 Rady Gminy Regnów z nieruchomości na rzecz
Duży, dla której Sąd Rejonowy łódzkiego, stanowi ciąg drogi publicznej kategorii dnia 18 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Powiatu Rawskiego

w Rawie Mazowieckiej powiatowej nr 4105E Rossocha — Zuzki. Nieruchomość Skierniewickiego z 1996 r. nr 23 poz. 161
prowadzi księgę wieczystą przeznaczona jest do zbycia w drodze darowizny, w oparciu ze zm.), oznacza jest symbolem 21.1 KG

LD1R/00037908/1. o Uchwałę Nr XXXV/126/22 Rady Gminy Regnów z dnia 30 tereny komunikacji. Dla pozostałej
września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części ww. działki nie został sporządzony

w drodze darowizny nieruchomości gruntów o nr miejscowy plan zagospodarowania
ewidencyjnym działki 464 położonej w Rylsku Dużym na przestrzennego Gminy Regnów.

rzecz Powiatu Rawskiego

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Regnowie oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni
od 02.12.2022 r. do 23.12.2022 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Regnowie, pokój nr 5, tel. nr (46)8131623

Regnćw, dn. 30.11.2022 r.
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