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Zarządzenie Nrl']'] AryAG/20l l

Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia I 6..X]..[.. 2011 roku
w sprawie: sprzedaĘ nieruchomości
w drodze bezprzetargowej
.

Na podstawie ar1.18 ust.2 pkt 9 lit. a, art.26 ust.1, art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (edn. tekst z 200lr r. Dz. U. Nr 142, poz.1591
z późn. zm.), aft.11, art.25 ust.1 i 2, art. 28, art. 35 ust. 1 i 2, afi. 37 ust. 2 pkt 6, art. 70 ust.2
usta\łY z dnia 21 sierpnia 199'7 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2010 r.
Dz. U. Nr 1'02 poz- 651 z późn. zm.), UchwĄ Rady Miejskiej w Sierpcu z dńa 24 września
2003 r. Nr 73,X 12003 w sprawie zasad nab}łvania i zb}.wania nieruchomości, Uchwały Rady
Miejskiej w Sierpcu z dnja 30 listopada 2011r. Nr 149xyIIIl2011 w sprawie sptzedaŻy
nieruchomości w drodze bezprzetargowe.j
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BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

Z ARZ ĄD Z A,

co następuje:

sl
Sprzedaó w drodze bezplzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
przyległej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1753116 niezabudowaną nieruchomość,
stanowiącą własnośćGminy Miasto Sierpc, oznaczoną jako działka nr 1753/35
o powierzchni 0'0188ha' położonąw Sierpcu przy ul. Poziomkowej, objętą wykazem
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

s2
Wykaz, o któr}"rn mowa w $ I Zarządzenia podaje się do wiadomości publicznej na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

$3

Zaruąrlzgnię wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsze Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej na okes 2l dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ... . '. . ..... do dnia ... . . ..... ...

lalacuiik Nr l do Zarzad r"oiu Nrłl( ruAG/2011
z dnia ..1ń,../lt1zol ir. Burm istrza Miasta Sierpc
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w drodze bezprzetargowe j

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej

Nr

działki
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Księga

PrzEz'raczinie
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PLl E/000

ul. Poziomkowa

rt768/5

produkcja
logistyka
usługi

l5 604.00

3 588,92

19 192,9Ż

Im'l
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Cena (netto)

Poloż€nie
nieruchomości

nieruchomości

Wykaz niniejszy podaje się do wiadomości publiczrrej na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia .............. do dnia.......'........

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości, na podstawie ań.34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 20l0r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.)' wynosi sześćĘgodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego lłykazu.

