
ZARZ4DZENIE NR 24612016

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA

z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomo3ci przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt, 3 ustawy z dnia8 marca 1990roku o samorz4dzie gminnym (.t"
Dz. rJ. poz. 446 z 2016 roku. z p62n. zmianami) i aft. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomoSciami (1.t. Dz. rJ. poz. 1774 z 20L5r. z p62n. zmianami ), zaruqdzam co

nastgpuje:

$ 1. Przeznacza sig do zbycia nastgpuj4ce nieruchomo6ci z zasobu Gminy Miasta Sochaczew.
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$ 2. Zbycie nieruchomoSci dla os6b zainteresowanych nast4pi po uplpvie 2l dni, podczas kt6rych

niniejsze zarz1dzeuiebgdzie wywieszone na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu Miasta a ponadto

informacja o wyr;vieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomo$ciprzez ogloszenie

w prasie lokalnej.

$ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydziatu Mienia i Nadzoru

WlaScicielskiego.

$ 4. Zarzydzenie wchodziw tycie z dniem ogloszenia.
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$ 2" Zbycie nieruchomoSci dla os6b zainteresowanych nast4pi po uplywie 2l dni, podczas kt6rych

niniejsze zarz4dzeuiebgdzie wywieszone na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzgdu Miasta a ponadto

informacja o wylvieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomo$ciprzez ogloszenie

w prasie lokalnej.

$ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydziatu Mienia i Nadzoru

WlaScicielskiego.

$ 4. Zarz4dzenie wchodziw tycie z dniem ogloszenia.


