
ts|.JRtr!lSTRŻ
MIASTA SIERPC
o9-2o0 S i e r n' 

zarrądren. Nf.Q5. tw\Gl2012
Burmistrza Miasta Sierpca
z ania fr5.-,Ął.. 2012 rot<u

w sprawie: sprzedaĘ prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie ar1.18 ust.2 pkt 9 lit. a, art.26 ust.l, art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (edn. tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 1'42, poz.I591
z późn. zm.), art'Il, an.25 ust.1 i 2, art. 28, art.35 ust. 1 i 2' afi. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekstjedn. z20I0 r. Dz. U. Nr I02 poz. 65l
z póżn. zm.), UchwĄ Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia l8 grudnia 2002 r. Nr 22lIIIl2002
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŹenia nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierŻawiania lub najmu na okres dłuŹszy niŻ trzy |ata' Uchwały Rady Miejskiej w Sierpcu
z drlta 24 września 2003 r. Nr 73lXl2003 w sprawie zasad nabywania i zby.wania
nieruchomości' Uchwały Rady Miejskiej Sierpca z drlla 28 listopada 2O12r '

Nr 242|XXXIIU2012 w sprawie sprzedaŹy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

Z ARz ĄD Z A, co następuje:

s1
Sprzedaó w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo wieczystego

uż1'tkowania nieruchomości zabudowanej, stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącej
w wieczystym użytkowaniu Gminy Miasto Sierpc, oznaczoną jako działki nr 3/30
o powierzchni 0'7728 ha, objętą wykazem stanowiącym załącznik Nr i do niniejszego
zarządzerllą położoną w Sierpcu przy ul. Dworcowej.

s2
Wykaz, o którym mowa w $ 1 Zarządzenia podaje się do wiadomości publicmej na okres
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

s3

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podj ęcia.

RMISTRZA

Niniejsze Zatządzenie podaje się do wiadomości publicznej na okres 2l dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ......... ' ' ' ' '...Ż012r. do dnia ................Ż01Żr.
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z dnia .l)5.'..4 4,., 2012r. Burmislrza Miasta Sierpc
w sprawie sprzedaży prawa wieczystego

użlkowania nieruchomości zabudowanej
w drodze przetargu ustnego nieogran iczonego

WYKA Z

nieruchomości ptzeznaczonej do sprzedaĄ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem spŹedazyjest prawo wieczystego uŻ}tkowania gruntu oraz prawo własności do
budynków znajdujących się na nieruchomości.
Na nieruchomości znajduje się wieża ciśnień o powierzchni użytkowej 38,60 m2
indywidualnie wpisana do rejestru zabytków oraz budynek ,,scbroniska manewrowych''
o powierzchni uŻ}tkowej 156 m' w Ąm stanie technicznym. Nieruchomość ma dostęp do
wodociągu, energii elekĘcznej, kanalizacji sanitamej, dojazd drogą asz up. B I STRZA
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Wykaz niniejszy podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Sierpcu od dnia ....... '. . ....2072r. do dnia '............ .....'2012t.
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*. p' .' p' miejscowy plal zagospodaIowania plzęstrzennego miasta Sierpc

Nr
działki

Pow- Poloż€nie
nieruchomości

Księga
wieczysta

Przeznaczenie nieruchomości w
m. p.z.p.* miasta Sierpca

Cena
w}rłoław

cza
nierucho
mości

(netto)

lm'l lzł)
t11 tzl t31 t41 I51 t6l

3t30 '17Ż8 m. Sierpc,
ul. Dworcowa

PLlE/00026Ż3Ż/7
tęTęn przeznaczony w części pod:
- produkcję Jogistykę _usługi
- usfugi
- poŻostała cZęść działki nie jest
objęta planem
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