Zarz dzenie Nr 26/10
Wójta Gminy Jednoro ec
z dnia 26 maja 2010 roku
w sprawie sprzeda y nieruchomo ci gruntowej po onej
w Dynaku, gmina Jednoro ec, stanowi cej w asno
Gminy Jednoro ec.

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z pó n. zm./,
§ 2 Uchwa y Nr XXXX/192/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. Rady Gminy Jednoro ec w sprawie
wyra enia zgody na sprzeda w trybie bezprzetargowym nieruchomo ci gruntowej oznaczonej dzia
ewidencyjn nr 247/1 o pow. 0,0206 ha po onej w Dynaku oraz § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 5 uchwa y Nr
XXXII/159/06 z dnia 9 lutego 2006 roku Rady Gminy Jednoro ec w sprawie okre lenia zasad nabycia,
zbycia i obci enia nieruchomo ci gruntowych i lokali oraz ich wydzier awienia i najmu na okres
szy ni 3 lata zarz dza si , co nast puje:
§ 1.
1. Przeznacza si do sprzeda y w trybie bezprzetargowym nieruchomo gruntow oznaczon Nr
247/1 o powierzchni 0,0206 ha, po on w Dynaku, obr b geodezyjny Dynak, gmina Jednoro ec,
wymienion w wykazie stanowi cym za cznik do zarz dzenia.
2. Nieruchomo , o której mowa w ust. 1 nie mo e by zagospodarowana jako nieruchomo
odr bna i przeznaczona jest do sprzeda y w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomo ci przyleg ej oznaczonej nr 246/2 b cej w asno ci Pa stwa Moniki i ukasza F k.
§ 2.
Przekazanie gruntów nast puje odp atnie.
§ 3.
Wykonanie zarz dzenia powierza si Wójtowi Gminy.
§ 4.
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy og osze w Urz dzie
Gminy w Jednoro cu oraz og oszeniu na stronie internetowej www.bip.jednorozec.pl.

