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Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia .,]'9..Ą]l...20ll roku

w sprawie: przy znania nie ruchomości zamiennej

Na podstawie art.18 ust.2 pk1 9 lit. a, afi.26 ust.l, art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminrrym (edn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz-159l
z późn. zm.), alt.1l' art.98 ust.3, art. i31 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn zm.),
Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 24 wrzeŚnia 2003 r. Nr 73lX]2003 w sprawie zasad
nab}rvania i zb}rvania nieruchomości, Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 21 grudnia
201 1r. Nr 157lXx]20I1 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości zamiennej
w ramach odszkodowania

l)

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

z ARz ĄD Z A, co następuje:

s1
Gmina Miasto Sierpc przekaŻe osobie fizyczrrej nieruchomośó niezabudowaną oznaczoną
jako działka nr 403ó o pow. 0'00748 ha, położoną w Sierpcu przy ul. Władysława I-go
Hermana w ramach odszkodowania za nięruchomości przejęte Z mocy prawa przez Gminę
Miasto Sierpc pod drogi gminne.
Wykaz powierzchrri i cen nieruchomości znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym
integralną częśó niniej szego zarządzenia.
Cena nieruchomości Gminy Miasto Sierpc (brutto) wynosi: 44 161,'92 zl
Cena nieruchomości przejętych od osoby fizycznej wynosi 55 344'00 zł

Różnica: 11 182'08 zł

s2

Przeniesienie własności nieruchomości zamiennej nastąpi za dopłatąna rzecz osoby frzycznej
w wysokości 1 1 182'08 zł wynikającąz róŹnicy w cenach nieruchomości.

s3
Wykaz, o którym mowa w $ I Zarządzenia podaje się do wiadomości publicznej na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

$4
Zarządzetie wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

C:yński

Niniejsze Zarządzenie podaje się do wiadomości publicmej
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ......... '... . ' '. -.. do dnia

na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń



Zalączllik Nr ! {o Zarządzenia Nr .l.l.J. ru ec,zol l

z dnia ..'1.\lt.20llr. Burmisrrza Miasra Sierpc
w sprawie przyznania nieruchomości

zalmlennej

WYKAZ
1. nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc przeznaczonej

d

Wykaz niniejszy podaje się do wiadomości publicznej na
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ................. do dnia

okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

o własności na rzecz
Nr
dL

Pow.
lmzl

Położenie
nieruchomości

Cetta nieruchomości
netto lzll

Księga
wieczysta

Przeznaczenie
nieruchomości

4036 748
ul. Władysława I-

go Hermana
35 904 PLlE/00010i37/6

budownictwo
mieszkaniowe
jednorodzime

Razem
35 904.00

VAT 8 251.92
44161.92

2. nieruchomości Gmine Miasto
Nr
.]Ż'

Pow.
[-t]

Położenie
ni€ruchomości

Cena
nieruchomości

lzll
Księga

wieczysta
Przeznzczetie
nieruchomości

Ż]07/14 322
ui. Bolesława

Chrobrego
ts 4s6 PLlE/00010137/6

drogi gminne

2707/12 321
ul' Bolesława

Chrobrego
15 408 PLiE/000i0137/6

270'.7/10 224 ul. Bolesława
Chrobrego

to 752 PLlE/00010137/6

Ż'70718 286 ul. Bolesława
Cbrobrego

13 728 PLlE/00010137/6

Razem 1153 55 344

Zestawienie wańości nieruchomości
cena nieruchomości
Cminy Miasto Sierpc

(brutto)

Cena nieruchomości
prze.iętych

Różnica wartości
nieruchomości

44 161,92 zi 55 344.00 zł 11 182'08 zł


