
ZARZADZENIE Nr6Q/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

z dnia 7 maja 2013 r.

wsprawie ogloszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy wraz z
ulamkowa czfscia gruntu wdrodze bezprzetargowej ich najemcom

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2pkt 3ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzadzie
gminnym /tj. Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 28 ust.l, art. 34 ust 1pkt 3
art. 35 ust. 1, art 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
Q7TYTTT/n7pCrLJ-?* U> Z201° r Nr 102 P°Z- 651 Ze ZmJ0raz naP°dstawie uchwaly Nr92/XIII/08 Rady Miejskiej wChorzelach zdnia 27 lutego 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Lhorzelezarzadza co nastepuje :

§1.

Przeznacza sie do sprzedazy wdrodze bezprzetargowej lokale mieszkalne wymienione
wwykazie stanowiacym zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§2.

Wykaz oktorym mowa w§1zarzadzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeh w
siedzibie Urzedu Miasta i Gminy wChorzelach ul. Komosihskiego 1przez okres 21 dni w
dmach 7.05.2013 r. -28.05.2013 roku. Ponadto, informacje ojegolywfeszeniu podaje ^Z
pubhcznej wiadomosci przez ogtoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowei
Urzedu Miasta i Gminy Chorzele. cmciuwej

§3.

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Sekretarzowi Miasta iGminy Chorzele.

§4.

Zarzadzenie wchodzi wzycie zdniem podjecia.

Z up. BimMlSTRZA

mgrRegiiii-Grzelak
ZAST^PCA BJRMISTRZA
"ASTA I QMir Y CHORZELE



Lp.

Zatqcznik do zarzadzenia Nr £0/2013 r.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 7 maja2013 r.

WYKAZ

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy wraz z utamkowa.
czesciq gruntu ich najemcom

Polozenie

lokali

mieszkalnych
nr budynku,

nr lokalu

Krzynowloga
Wielka 35,
lokal nr 2

Opis lokalu,
powierzchnia

Lokal mieszkalny o
pow.61,6 m2

wraz z

pow. przynalezn^
10,3 m2

Nr

dziatki

133

Powierzchn

ia dziatki

0,2800 ha

Udziat w

gruncie
oraz we

wspolnych
czesciach

budynku.

7190/ 11205

Nr ksiegi
wieczystej

KW

OS1P/000

19964/3

Cena lokalu

mieszkalnego
z udzialem w

gruncie

35 926,80 zl

Z"P. BuWlSTRZA

Forma

przekazania
lokalu

mieszkalne

go

sprzedaz


