
ZARZADZENIE Nr 131/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

z dnia20 grudnia2011 r.

w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego wraz z cz^scis} gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2pkt 3ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzadzie
eminnym /tj. Dz. U. z2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 28 ustl, art. 34 ust. 1pkt. 3,
art 35 ust 1 art 37 ust. 2 pkt. 1 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
83/X/ll Rady Miejskiej wChorzelach z dnia 12 sierpnia 201 lr. Burmistrz Miasta i Grmny
Chorzele zarzadza co nastepuje :

§1-

Przeznacza sie do sprzedazy na rzecz najemcy Panstwa Teresy i Pawla Piorkowskich,
lokal mieszkalny nr 3, polozony wmiejscowosci Niskie Wielkie 3 wraz zczeic^ grantu,
wyliczona. proporcjonalnie do budynku na dzialce oznaczonej nr 181 opowierzchni 0,3100 ha
zuwzglednieniem bonifikat, wynikajaxych z uchwaly Rady Miejskiej Nr 36/VI/ll z dnia
17 marca 201 lr.

§2.

Informacja ow/w lokalu mieszkalnym stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia,
podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszeh w Urzedzie Miasta i Gminy
wChorzelach przy ul. Ogrodowej 7wdniach: od 21.12.2011 r. do 11.01.2012 r.

§3.

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Zastepcy Burmistrza Miasta iGminy Chorzele.

§4.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

BURMISTRZ

mgr Beata SzczepanKowska



Lp.

Zatgcznik dozarzadzenia Nr 131/2011r.
BURMISTRZA MIASTAI GMINYCHORZELE

z dnia 20 grudnia 2011 r.

INFORMAC3A

wsprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego usytuowanego wbudynku
potozonym w miejscowosci Niskie Wielkie

wraz z udziatami w dziatce gruntu oznaczonej nr 181

Polozenie lokalu
mieszkalnego

w Niskich

Wielkich,
nr budynku,

nr lokalu

Niskie Wielkie

3: lokalnr3

Opis lokalu,
powierzchnia

Lokal mieszkalny
o pow.52,5 m2

parter, pokdj,
kuchnia, hoi

Nr

dzialki

181

Powierzchnia

dzialki

0,3100 ha

Udziat w gruncie
oraz we

wspdlnych
cz?£ciach
budynku.

525/1446

Nr ksi?gi
wieczystej

KW

OS1P/000

17473/0

Cena lokalu mieszk.
z udz. w gruncie

pouwzgl. warunk6w
zawartychw uchwale

Rady Miejskiejnr
36/VI/llzdnia
17 marca 201 lr.

16863,78 z*

Forma

przekazania
lokalu

mieszkalnego

sprzedaz

URMISTRZ/7

mgr Beata Szczepanko\.


