
ZIARZĄDZEN I E Nr8l18
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 6 grudnia 2018 roku

w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedażyZarządzeniem nr 300/17 Wójta Gminy

Bolesławiec 2 dnia 14 listopada 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 25 ust. 1 i 2, art. 13 ust 1, art. 35 ust. 1 i 2,
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204.) oraz 5 2 pkt 2 Uchwały Nr XVI/106/2008 r. Rady Gminy
Bolesławiec 2 dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomości należących do kompetencji Rady Gminy,

zarządza się, co następuje:
5 1

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem
nr 300/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 14 listopada 2017 roku, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia

5 2

Wykaz podlega vwwieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bolesławcu przez
okres 21 dni, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości

przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, a także na stronach internetowych Urzędu Gminy Bolesławiec.

53
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej.

54
Zarządzenie wchodziw życie z dniem wydania.



Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminy Bolesławiec, przeznaczonej do sprzedaży

Załącznikdo zarządzenia Nr 8/18
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 6 grudnia 2018 r.

1. Informacja o warunkach przetargu ijego terminie zostanie podana do publicznej wiadomościw odrębnym ogłoszeniu przetargowym.

L.p. Położenie Nr Pow. Nr Zabudowa Przeznaczenie Cena łączna Uwagi :

działki (ha) KW (opis) w planie
zagospodarowania (w zł)
przestrzennego

gminy

sprzedaż w drodze
1. ŁAZISKA 543/7 0,1196 JG1B/00015107/8 działka Tereny zabudowy mieszkaniowej 81.000,00 przetargu

niezabudowana projektowanej (symbol planu MN) + 23 % VAT nieograniczonego

POUCZENIE:

2. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul, Teatralna 13. pokój nr 7 (tel. 75 732 32 21 w. 116).


