ZARZĄDZENIE NR 20/2008
WÓJTA GMINY
z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
Na podstawie art.30 ust.2 pkt .3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr
80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r.: Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218), art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze
zmianami) oraz Uchwały Nr XII/155/04 Rady Gminy Pszczólki z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntów położonych na terenie
Gminy Pszczółki – działka 364 stanowiącej własność gminy Pszczółki

Wójt Gminy Pszczółki
zarządza, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomość zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wraz z wykazem podlega wywieszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 18 na okres 21 dni.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2008
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 marca 2008r.

Położenie
nieruchomości

Różyny

Numer
nieruchomości

działka nr 364

Powierzchnia
w ha

0,1469

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości

110904

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

Forma
sprzedaży

Opis
nieruchomości

bezprzetargowo

działka
zabudowana,
będąca
przedmiotem
użytkowania
wieczystego

Cena
nieruchomości
w zł brutto

37.167,41

Termin
wywieszenia
ogłoszenia

21 dni
(od 20 marca
2008r.
do 09 kwietnia
2008r.)

Termin do
złożenia
wniosku przez
osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
na podstawie
art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2

do 30 kwietnia
2008r.

