Zarzadzenie Nr 73/08
Wójta Gminy Step nica
z dnia 19 listopada 2008r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomosci
gmmneJ.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984,

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i N r 162, poz. 1568,

z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i N r 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457
oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) w zwiazku z Uchwala Nr XXII/200/04 Rady Gminy Stepnica
z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie okreslenia zasad gospodarowania

nieruchomosciami

stanowiacymi wlasnosc gminy Stepnica Wójt Gminy zarzadza co nastepuje:

§ 1. Przeznaczyc

do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego

polozony w miejscowosci Racimierz, przy ul. Niepodleglosci
stanowiacym

35/4,

lokal mieszkalny,

zgodnie z wykazem

zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Srodki uzyskane ze sprzedazy przeznaczyc na cele budowy mieszkan socjalnych.
§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierza sie podinspektorowi ds. gospodarki nieruchomosciami.

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZalacZl1ik do Zarzadzenia nr 73/08 z dnia 19.11.2008 r.
WYKAZ NIERUCHOMOSCI
GMINNYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAZY W DRODZE PRZETARGU
NIEOGRAN1CZONEGO
(podstawa prawna art.35 ustawy Z dnia 21 sielpnia 19971'. o gospodarce nieruchomosciami Dz. U z 20041'.Nr 261,
poz. 2603 Zpózniejszymi zmianami)
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Niniejszy wykaz wywiesza sie na okres 21 dni od 19.11.2008 r. do 10.12.2008 r.
Osoby O których mowa wart. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2. Ustawy o gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z
pózniejszymi zmianami) moga skladac wnioski w terminie do 10.12.2008 r.

