ZARZ DZENIE NR 544/05
BURMISTRZA STRONIA L SKIEGO
z dnia 09 sierpnia 2005 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomo ci wykazu nieruchomo ci zabudowanej i nie zabudowanej przeznaczonych do sprzeda y
stanowi cych własno Gminy Stronie l skie.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (j. t. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami)–
Burmistrz Stronia l skiego zarz dza, co nast puje:
§1
Poda do publicznej wiadomo ci wykaz przeznaczonych do sprzeda y nieruchomo ci
wymienionych w zał czniku do niniejszego zarz dzenia .
§2

stanowi cych własno

Gminy Stronie

l skie,

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłosze w Urz dzie Miejskim w Stroniu l skim ul. Ko ciuszki 55 na okres 21
dni oraz ogłoszeniu w gazecie Tygodniku Powiatowym „Euroregio Glacensis”.
§3
Wykonanie zarz dzenia powierza si Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomo ciami
i Spraw Wiejskich Urz du Miejskiego w Stroniu l skim.
§4
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Piecz tka podłu na o tre ci:
Burmistrz Stronia l skiego
-mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

Zał cznik do zarz dzenia Nr 544/05
Burmistrza Stronia l skiego
z dnia 09 sierpnia 2005 roku

Lp Nr
działki
pow.

Poło enie

KW Nr

1

559/15
2885m2

Stronie l skie
ul.40-lecia PRL

61889

2

499/15
398m2

Stronie l skie
ul.Ko ciuszki

55486

Przeznaczenie i sposób jej

Obci enia
nieruchomo ci

Zgodnie z decyzj o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu działka przeznaczona jest
pod funkcj usługowomieszkalna .

zagospodarowania
Opis
nieruchomo ci

Nieruchomo
zabudowana
budynkiem
gospodarczym
wraz z
przyległymi
dwiema
szklarniami.
Nieruchomo
nie zabudowana

Zgodnie z decyzj o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
tereny działka przeznaczona jest
pod funkcj usługow zwi zan
z adaptacj budynku przy
ul.Ko ciuszki 53 na obiekt
hotelowy.

- „

Warto
nieruchomo ci
w zł.

Forma
sprzeda y

Nieruchomo jest
obci ona umow
dzier awy
obowi zuj c do 20
kwietnia 2007 r.

43 887,00

przetarg

Nieruchomo jest
obci ona umow
dzier awy
obowi zuj c do 28
lutego 2007 r.

14 920,00

przetarg

-

Dodatkowo Nabywcy b d obci ani kosztami przygotowania nieruchomo ci do sprzeda y.
Ustala si termin zło enia wniosków do dnia 20 wrze nia 2005 roku przez osoby, którym przysługuje pierwsze stwo w nabyciu nieruchomo ci
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami (j.t. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze
zmianami

Piecz tka podłu na o tre ci:
Burmistrz Stronia l skiego
-mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

