
**u'##LEI't'
09-200 qicrn'

,_ 
^

Zarzadzenie N.A[ł" rwn G Do l 2

Burmistrza Miasta Sierpca
.\.J

zdnia.'J3.. grudnia 2012 roku

w sprawie dokonania darowizny
zabudowanej nieruchomoŚci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9lit. a, art.26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (edn' tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591
z późn. zm-), ań.6 ust' 6, ałt. 11, art.13 ust.2 i ust. 2a olaz aft.25 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomościami (edn. tekst z2010 r. Dz. U. Nr I02 poz.
ó51.), Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 1 8 grudnia 2002 t. Nr 22lII1/2002
w sprawie określenia zasad nabycią zbycia i obciąŻania nieruchomości gruntowych oraz ich
lłydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niŹ trzy lata, UchwĄ Rady Miej skiej w Sierpcu
z dnia 24 września 2003r' Nr 73lx]2003 w sprawie zasad nabywania i zbpvania

- nieruchomości, Uchwały Nr 248/XXXIII12012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 listopada
2012 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA SIERPC
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następu.ie:

s1
Dokonaó darowizny na tzeez Skarbu Państwa w trwały zarząd Komendy

Wojewódzkiej Policji w Radomiu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka
nr 726/6 o pow. 0'9189 ha' objęĘ wykazem stanowiącym załączruk Nr 1 do niniejszego
załządzenją połoŻoną w Sierpcu przy ul. Kilińskiego.

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

$3

Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

Sierpca
RMISTRZA

Niniejsze Zarządzenie podaje się do wiadomości publicmej na okes 2l dni ria tablicy ogłoszeń
UrzęduMiejskiegowSierpcuoddnia.........'......'2012r. do dnia '.. '.. '.... '... 'Ż012r.
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ZałącznlkNr l do Zarząd""oiu N./0.łw AG/2O12

, d"1" . .05,. lŁ. 20 1 2r. Burmistrza Miasta Sierpca

w sprawie dokonania darowizny

zabudowanej nieruchomości

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny

Nr dzialki Pow. Położenie
nieruchomości

Księga
rYi€cą.sta

Przeznaczenie
Bieruchomości w

m. p.z.D.* miasta Sieroca

wańość
nierucho

mości

[m'l lzł]
pl 131 t4l t5l t6l

t26/6 9189 m. Sierpc,
ul. Kilińskiego

PL1E/00011199/5 teren przeznaczony pod
usługi

951 863

.,r. $rlirr,r, n,^
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Wykaz niniejszy podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 dni na tab1icy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ....'........'2012r. do dnia..'................2012r'

r m. p. z. p. miejscowy plan zagospodarowania przęsfzennego miasta Sierpca
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