
ZIARZĄDZENIE Nr60/19
WOJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 18 kwietnia 2019 roku

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1.990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 25 ust. 1 i2, art. 13 ust 1, art. 35 ust. 1 i2, art. 37 ust.] ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204) oraz 59 2 pkt 2 Uchwały
Nr XVI/106/2008 r. Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania gminnymzasobem nieruchomości należących do kompetencjiRady Gminy,

zarządza się, co następuje:

ij l
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość
niezabudowana, położoną W obrębie Kraśnik Górny, W granicach działki nr 58/6

0 pow. 0,1276 ha.
W załączeniu wykaz opisanej nieruchomości.

5 2
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bolesławcu przez okres
21 dni, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej Wiadomości przez ogloszenie
W prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także
na stronach internetowych Urzędu Gminy Bolesławiec.

5 3

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

54
Zarządzenie wchodzi W zycie z dniem wydania.



Załącznik do zarządzeniaNr 60/19
Wójta Gminy Bolesławiec
Z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Wykaz nieruchomościstanowiącej mienie Gminy Bolesławiec, przeznaczonej do sprzedaży

Termin do
złożenia

wniosku przez
L.p. Położenie Nr Pow. z Nr Zabudowa Przeznaczenie w planie Cena osoby, którym Uwagi :

(obręb) działki ewidencji KW (opis) zagospodarowania (w zł) przysługuje
gruntów przestrzennegogminy pierwszeństwo
(ha) w nabyciu

nieruchomości
na podstawie
art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2

ustawy

Teren zabudowy Sprzedaż
1. Kraśnik 58/6 0,1276 JG1B/00015133/9 Działka mieszkaniowej jednorodzinnej 40.000,00 + 23 % VAT 30 maj 2019 r. w drodze

Górny niezabudowana (symbol planuMNI) przetargu
nieograniczonego


