Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 98/2009
Burmistrza Gminy w Rymanowie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm /, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z późn. zm/ oraz wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 kwietnia
2009 roku Nr XXVIII/275/09 i Nr XXVIII/276/09 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Nr
XXVIII/277 w sprawie udzielenia Burmistrzowi zgody na sprzedaż nieruchomości w
drodze przetargu.

Burmistrz Gminy w Rymanowie
z a r z ą d z a, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr.1
do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Rymanowie przy ulicy Mitkowskiego 14a oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: od 23
czerwca 2009 roku do 14 lipca 2009 roku. Informacja o wykazie zostaje umieszczona w prasie
lokalnej oraz na stronie internetowej gminy.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 98/2009 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 23 czerwca 2009 r.

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz w
przetargu położonych w:

Położenie

Oznaczenie
nieruchomości

Przeznaczenie

Wartość
nieruchom
ości netto
w zł

Wróblik Szlachecki

Działka Nr 596/6
o pow. 0.02 ha
objęta KW Nr 67809

Bezprzetargowo celem
poprawienia
zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej

2.524

2

Rymanów

Działka Nr 1494/1
o pow. 0.0048 ha
objęta KW Nr 107967

Bezprzetargowo celem
poprawienia
zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej

3

Wróblik Szlachecki

Działka Nr 1242
o pow. 0.12 ha
objęta KW Nr 54759

Teren rolny sprzedaż w
drodze przetargu

Lp

1

3.581

1.440

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w okresie od 23.06.2009r. - do
14.07.2009r. a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu , w przeciągu 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu mogą złożyć stosowny wniosek do tut. Urzędu Gminy

