ZARZ DZENIE Nr 563/05
BURMISTRZA STRONIA L SKIEGO
z dnia 05 pa dziernika 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomo ci wykazu nieruchomo ci nie zabudowanych 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. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami)–
Burmistrz Stronia l skiego zarz dza, co nast puje:
§1
Poda do publicznej wiadomo ci wykaz przeznaczonych do sprzeda y nieruchomo ci nie zabudowanych stanowi cych własno
Stronie l skie, wymienionych w zał czniku do niniejszego zarz dzenia .
§2

Gminy

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

Lp Nr
działki
pow.
1

214/1
38564m2

Poło enie

KW Nr

Stronie Wie

74797

Zał cznik do zarz dzenia Nr 563 /05
Burmistrza Stronia l skiego
z dnia 05 pa dziernika 2005 roku
Przeznaczenie i sposób jej
zagospodarowania

Opis
nieruchomo ci

W studium uwarunkowa i
Nieruchomo
nie zabudowana kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Stronie
l skie teren przeznacza si pod
zabudow zwi zan z funkcj
usług(wyci g narciarski, kolej
liniowa) i turystyki wraz
niezb dnymi obiektami,
infrastruktur techniczn i
urz dzeniami towarzysz cymi .

Obci enia
nieruchomo ci

Nieruchomo jest
wolna od długów
i ci arów

Warto
nieruchomo ci
w zł.

Forma
sprzeda y

582 316,00

przetarg

374 550,00
przetarg
Nieruchomo jest
wolna od długów
i ci arów
971 370,00
przetarg
3 217/1
Nieruchomo jest
Stronie Wie
43437
Nieruchomo
75300m2
„ wolna od długów
nie zabudowana
i ci arów
7 740,00
przetarg
4 202
„
Nieruchomo jest
Stronie Wie
43437
Nieruchomo
600m2
wolna od długów
nie zabudowana
i ci arów
Dodatkowo Nabywcy b d obci ani kosztami przygotowania nieruchomo ci do sprzeda y.
Ustala si termin zło enia wniosków do dnia 16 listopada 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
2

238
22700m2

Stronie Wie

43437

Nieruchomo
nie zabudowana

- „

-

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

