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ZARZĄDZENIE NR 116/2010
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 13 października 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Żarów, 
przeznaczonej do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), 

Uchwały Nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie „określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata” oraz Uchwały Nr 

XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 

stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów” zarządzam , co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną wymienioną w wykazie stanowiącym 
załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie na okres 21 dni oraz w internecie. 

§ 3. Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, 
Annie Kołodziej. 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Sekretarz Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie

W wykazie Nr 1 stanowiącym załącznik do zarządzenia została wykazana do sprzedaży nieruchomość gruntowa 
niezabudowana: działka Nr 385/44, położona w Żarowie, przy ul. Ks. M.Cembrowskiego 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2010 z dnia 13 października 2010 r.

Wykaz Nr 1 do zarządzenia 116 z dn.13.10.2010r.

Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2010 z dnia 13 października 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrza Miasta  Żarów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej


niezabudowanej położonej na terenie gminy Żarów, przeznaczonej do


sprzedaży


           W  Y  K  A  Z


nieruchomości  zabudowanych położonych  na  terenie gminy Żarów  przeznaczonych  


do sprzedaży 
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Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. „o gospodarce nieruchomościami” (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa z dniem ......................................






