
ZARZĄDZENIE NR.3/07
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 24 stycznia 2007 roku.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej ich najemcom.

Na  podstawie  art.30  ust.2  pkt.3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr. 142 póz. 1591 z 2001 roku ze zm.) 
oraz  art.37  ust.2  pkt.l  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce 
nieruchomościami(Dz.U.z 2004 roku Nr.261 poz.2603) oraz wykonaniu uchwały 
Nr. 19/111/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie 
określenia  kryteriów  przeznaczenia  do  sprzedaży  lokali  mieszkalnych oraz 
ustalenie bonifikat przy ich sprzedaży.

§1.
Przeznacza się do sprzedaży 2 lokale mieszkalne,  pomieszczenia  przynależne 
oraz grunt z tym związany wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik Nr. l do 
niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykaz o którym mowa w § l zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach przez okres 6 tygodni tj od
dnia  24  sierpnia  2006  roku  do  dnia  06  października  2006  roku.
Wszelkie  zastrzeżenia  co  do  wykazu  oraz  roszczenia  należy  zgłaszać 
w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. nr.17.do dnia 09.03.2007 roku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  



W Y K A Z   

nieruchomości położonej w Chorzelach przy ul. Grunwaldzkiej 25 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ich najemcom
(lokale mieszkalne, pomieszczenia przynależne oraz grunt z tym związany).

L.p
Położenie 
nieruchomości

Nr. 
lokalu

Opis lokalu

Pow.
użyt.
Lokalu w
m2  wg. pomiar. 
upraw.
Rzeczoznawcy

Cena lok.
wg 
wyceny 
rzeczozna
wcy

Forma przez, 
lokalu

Nr.K
W Nr działki

Udział w 
częściach 
wspól. gr.

Wartość 
gruntu

Powierzchnia 
przynależna. 
m2

1. m. Chorzele przy 
ul. Grunwaldzkiej 
25

6 Pokój, kuchnia 
przedpokój, 
łazienka,
wiatrołap

37,5 14.892 zł Sprzedaż 
bezprzetargo
wa

3428 881/2 4530/77380 1,654 zł 7,8

2. m. Chorzele przy 
ul. Grunwaldzkiej
 25

13 Pokój, kuchnia, 
łazienka, 
przedpokój,

37,5 14.864 zł.

wiatrołap.

Sprzedaż 
bezprzetargo
wa.

3428 881/2 4490/77380 1.639 zł. 7,4

Załącznik Nr l do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Chorzele nr 4/2007 z dnia 
24 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia 
wykazu lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej ich najemcom.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Chorzele

 06-330 Chorzele, ul. Ogrodowa 7; 
woj. mazowieckie


