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Burmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta Sandomierza    

z dnia 27.06.2013r.z dnia 27.06.2013r.z dnia 27.06.2013r.z dnia 27.06.2013r.    
    
    

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 35/1 nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 35/1 nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 35/1 nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 35/1                                                                                 
w Sandomierzu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części w Sandomierzu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części w Sandomierzu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części w Sandomierzu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntu gruntu gruntu gruntu     
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                             
o samorządzie gminnym (j. t. z 2013r. poz. 594 ) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 
ze zm), uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003r                 
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 
własność Gminy Sandomierz oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1     
 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal 
mieszkalny położony w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 35/Mickiewicza 35/Mickiewicza 35/Mickiewicza 35/1111 wraz z oddaniem                     
w użytkowanie wieczyste 19/74919/74919/74919/749 części gruntu w działce nr 425/17425/17425/17425/17, zgodnie                         
z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

  
§ 2 

 
Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 
stosownie do art. 35 ust.1 powołanej wyżej ustawy. 
 

§ 3 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami                        
i Rolnictwa. 
 

§ 4 
   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
        Burmistrz Sandomierza 
 
        mgr inż. Jerzy Borowski 


