ZARZĄDZENIE Nr 26/2008
WÓJTA GMINY
z dnia 21 kwietnia 2008r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2008 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2008r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie
bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
stanowiących własność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć
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) oraz 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 VIII/65/07 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28
czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej niezabudowanej działki nr
23/25 położonej w miejscowości Ulkowy z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska

Wójt Gminy Pszczółki
zarządza co następuje:
§1
Zmienia się treść Załącznika do Zarządzenia Nr 18/2008 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19
marca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
formie bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć
§2
Pozostałe paragrafy Zarządzenia nie ulegają zmianie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2008
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 21 kwietnia 2008r.

Położenie
nieruchomości

Ulkowy

Numer
nieruchomości

działka nr
23/25

Powierzchnia
w ha

0,0223

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości

138333

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

Forma
sprzedaży

bezprzetargowo

Opis
nieruchomości

działka
niezabudowana

Cena
nieruchomości
w zł brutto

14.112,00

Termin
wywieszenia
ogłoszenia

21 dni
(od 23 kwietnia
2008r.
do 14 maja
2008r.)

