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Zarz¹dzenie
Burmis.t,.,.z" Gminy
nr ...¹.~.@.@
Czarne

z dnia !.j.~.~l³!~

2008r.

w sprawie zbycia nieruchomoœci
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
( Dz. U.

z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591

8 marca

z póŸnozm.),

1990 o samorz¹dzie gminnym
art. 25 ust. 1, art.35 ust.1 ,ust.2 ,

art. 37 ust. 1 , art.38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoœciami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póŸno zm. ),oraz § 2 uchwa³y
nr XW57/03 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie okreœlenia
zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoœcigruntowych oraz ich

wydzier¿awiania lub

najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata (Dz. Urz. Woj.Pom. z 2004 r. Nr 12 poz. 231 ).

Burmistrz Gminy

zarz¹dza co nastêpuje:
§1

.

Przeznacza siê do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœæ
gruntow¹

wymienion¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 niniejszego zarz¹dzenia.

§2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i
\\

Gminy Czarne przez okres 21 dni , a informacjê o wywieszeniu tego wykazu podaje siê do
publicznej wiadomoœcipoprzez og³oszenie w prasie lokalnej.

§3

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o¿onej w Czarnem przy ul. Cisowej
przeznaczonejdo zbycia w drodzeprzetarguustnegonieograniczonego z przeznaczeniemna
zabudowêmieszkaniow¹jednorodzinn¹.
dzia³ka nr 33 o pow. 1207m2.
Cenasprzeda¿y
dzia³ki: 40.084,00z³ ( brutto) .
S³ownie: czterdzieœci
tysiêcyosiemdziesi¹tczteryz³ote 00/100.
W studiumuwarunkowañi kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miastai gminy Czarne
terenten okreœlony
jest jako podstrefaB5 -osiedle Szczecineckie-znacz¹carozbudowaosiedla
o zespo³yjednorodzinnejzabudowyo niskiej i œredniej
intensywnoœci.
Nieruchomoœæ
ta posiadadostêpdo sieci energetycznej,
sieci telefonicznej,kanalizacji sanitarnej
i sieci wodoci¹gowej.
Dzia³ka posiada urz¹dzon¹ Ksiêgê Wieczyst¹KW 14010w S¹dzie Rejonowymw Cz³uchowie
-Wydzia³Ksi¹g Wieczystychzaœw ewidencji gruntów Starosty Cz³uchowskiegow Cz³uchowie
opisanajest jako terenzurbanizowanyniezabudowany
o symb.Bp.
Nieruchomoœæ
bêdzie sprzedanaw drodzeprzetarguustnegonieograniczonego,którego termin i
warunki zostan¹podanedo publicznejwiadomoœci
w odrêbnymog³oszeniu.
Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby ,którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu
nieruchomoœci
na postawieart. 34 ust.1, pkt 1 i 2 up³ywa z dniem 20 wrzeœnia
2008 r.
Dodatkoweinformacjeo w/w nieruchomoœci
mo¿nauzyskaæw UrzêdzieMiasta i Gminy Czarne
(pokój m 22) ul. Moniuszki 12 tel. 059 8332078wew. 26.

Niniejszy wykaz wywieszasiê na okres21 dni
po up³ywiektóregonast¹pi og³oszenie
przetargu.
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