
Zarządzenie N. l0l rwa G/2013
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia ..,1...1.i....2013 roku

w sprawie: sprzedaĘ nieruchomości
w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, art.26 ust.l, ar1.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminrrym (Dz. U. Nr 742 poz. 1591), art.11' art'25 ust.1 i 2,
ań. 28, art. 35 ust. 1 i2, afi.37 ust. 2 pkt 6, art.70 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.),
Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 24 września 2003 r. Nr 73lX]2003 w sprawie zasad
nabywania i zb}.wania nieruchomości' Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu z 18.12.2013r. Nr
389/LIv l20l3 rł' sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

Z A' RZ Ą D Z A' co następuje:

sl
Sprzedać w drodze bezprzetargowej na poprawę waruŃów zagospodarowania

przyległej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2990 niezabudowaną nieruchomość,
stanowiącą własność Gminy Miasto Sierpc, oznaczoną jako działka nr 72516 o pow '
0'0351 ha, położoną w Sierpcu przy ul. Pułaskiego' objętą wykazem stanowiącym załączn1k
\r l do niniejszego zarząc)zenia'

$2
Wykaz, o którym mowa w $ 1 Zarządzenia podaje się do wiadomości publicmej na okes
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

s3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Ęi i_...,, /r\a

r: iider

Niniejsze Zarządzente podaje się do wiadomości publicznej na okes 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia . '.......... 2013 r. do dnia ........... 2013 r.



Zalącznik N r l do Zarządzenia Nr ]dł'włcrzol:
z dnia . .o,ł.1.o.. 20l jr. Burmistrza Miasta Sierpc

w sprawie sprzedaiŻy nieruchomości
w dr o dze b ezpr zetargowej

WYKAZ

nieruchomości ptzeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej

Wykaz niniejszy podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ........... 2013r. do dnia .......... 2013 r.

Nr
działki

Pow. Polożenie
nieruchomości

Księga
wieczysta

Przeznaczenienier
uchomości

Cena (netto)
nieruchomości

Podatek
VAT-
230/"

RaŻem
(7+8)

lm'l tzł] lzll tzł]
I 2 3 4 5 "1 8 9

72s/6 351

m. Sierpc,

ul. Pułaskiego PLl E/0001

I I 99/5

teren usług z
wyłączeniem

usług
produkcyjnych i
transportowych.

r I 787,00 3 r71,01 16 9s8,0r


