Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 120 /2009
Burmistrza Gminy w Rymanowie
z dnia 13 sierpnia 2009 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu i w
drodze bezprzetargowej
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 uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 czerwca
2009 roku Nr XXIX/289/09, Nr XXIX/290/09 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na sprzedaż w drodze przetargu.

Burmistrz Gminy w Rymanowie
z a r z ą d z a, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej 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 13
sierpnia 2009 roku do 3 września 2009 roku. Informacja o wykazie zostaje umieszczona w prasie
lokalnej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 120 /2009 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 13 sierpnia 2009 roku

WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Nr
działki

Dokument
własności

Powierzchnia
w ha

Położenie

Przeznaczenie

Opis działki

Wartość
netto w
zł

135

KW 67829

0,0300

Bzianka

Nieruchomość
przeznaczona pod
budownictwo
mieszkaniowe

Nieruchomość
stanowi,,plombę”
wśród terenów
budownictwa
mieszkaniowego i
zagrodowego

3 511,00

3093/2

KW 64653

0,0074

Rymanów

Nieruchomość
przeznaczona pod
budownictwo
mieszkaniowe z
dopuszczeniem
usług
nieuciążliwych

Nieruchomość
stanowi
,,plombę”miedzy
budownictwem
mieszkalnousługowym przy
ulicy Rynek

3 450,00

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Nr działki

Dokument
własności

Powierzchnia
w ha

Położenie

Przeznaczenie

Opis działki

Wartość
netto w
zł

2682/2

KW 90893

0,0078

Rymanów

Teren
infrastruktury
technicznejzaopatrzenie w
energię elektryczną

Działka
zabudowana jest
budynkiem stacji
transformatowej

6 365,00

4030/2
4029/2

Decyzja
Komunaliza
cyjna GPII7212/301/93

0,0008
0,0068

Rymanów

Teren
infrastruktury
technicznejzaopatrzenie w
energię elektryczną

Działki
zabudowane są
budynkiem stacji
transformatowej

6 217,00

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w okresie od.13 sierpnia 2009r. do 3 września 2009r. a także umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanej nieruchomości w przeciągu
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą złożyć stosowny wniosek do tut Urzędu Gminy.

