
ZARZ^DZENIE Nr 103 / 2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie ogloszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do

sprzedazy wraz z utainkowa cz^scia^ gruntu w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 13 ust.l, art. 28 ust.l, art. 35
ust. 1, ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust.l, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami /tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651/ oraz na podstawie uchwaly Nr
110/XIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011 r. Burmistrz Miasta i
Gminy Chorzele zarzadza co nastepuje:

§1-

Przeznacza sie do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal
mieszkalny wymieniony w wykazie stanowiacym zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzania.

§2.

Wykaz o ktorym mowa w § 1 zarzadzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeri w
siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanislawa Komosihskiego 1 przez okres
21 dni w dniach 23.07.2012 - 13.08.2012 roku. Ponadto, informacje o jego wywieszeniu
podaje sie do publicznej wiadomosci przez ogloszenie w prasie lokalnej oraz na stronie
internetowej Urzedu Miasta i Gminy Chorzele.

§3.

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Zastepcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

§4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska



Zalacznik do zarzadzenia Nr 103 / 2012 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE

zdnia 19 lipca 2012 r.

WYKAZ

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedazy wraz z ulamkowa c/.escii-) gruntu w

drodze przetargu

Lp.

Polozenie

lokali

mieszkalnyc
h nr

budynku,
Nr lokalu

Opis lokalu,
powierzchnia

Nr

dzialki

Powierzchni

a dzialki

Udzial w

gruncie oraz
we

wspolnych
czesciach

budynku

Nr ksiegi
wieczystej

Cena lokalu

mieszkalnego z
udzialem w

gruncie

Forma

przekazania
lokalu

mieszkalnego

1
Zareby 51,
lokal nr 2

Lokal

mieszkalny o
pow. 37,89
m2, parter

327 0,1004 ha 3789/24726

KW

OS1P/00

026057/4

16 052 zl sprzedaz

BURMISTRZ

mgr Beata Szczepankowska


