
ZARZĄDZENIE NR 82 l20I7
Wójta Gminy Łąck

z dnia 22 sierpnia 201,7 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Łąck, położonej w obrębie
PSO Łąck, gmina Łąck

Na podstawię art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm; Dz. IJ. z 2016 t. poz. 1579 i poz. 1948
orazz20I7 r.poz.730ipoz.935),art.38ust.7i2,art.40ust. 1pkt 1, wzwiązkuzart.4pkl
9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcę nieruchomościami (tj.Dz.IJ. z2016 r.
poz.2147;zm.:Dz.U.z2016r.poz.226a orazz20I7 r.poz.624,poz.820,poz.1509 i poz.
1529), zgodnie z § 3 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania ptzetargów oraz rokowń na zbycie
nieruchomości (t. j.Dr,U. z 20I4r., poz. 1490), oraz § 1 uchwały Nr XIX/197120I7 Rady
Gminy Łąck z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości
niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 35/5 i 3lll9
ołącznej pow.0,3749 hapołożone w obrębie geodezyjnym PSO Łąck, gmina Łąck, zarządza
się, co następuje:

§l
Oglasza się przetarg ustny nieograniczony na sptzeduż nięruchomości gruntowych
niezabudowanych, położonych w PSO Łąck, gmina Łąck, stanowiących własność Gminy
Łąck, oznaczonych jako dziaki o numerach ewidencyjnych: 3515 o powierzchni 0,3361 ha
w obrębie Nr 0011 PSO Łąck, dla której prowadzona jest księga wieczysta
Nr PLlG/00025522l2) otaz 3lII9 o powierzchni 0,0388 ha w obrębie Nr 0011 PSO Łąck,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr PLlG/00025I93l6.

§2
Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o przetatgu ustnym nieograniczonym, stanowiące zńącznik
nr 1 do zarządzenia - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Łąck przy ul. Gos§nińskiej 2, sohysa miejscowości Łąck
otaz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Łąck www.gminalack.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku www.uglack.bip.org.pl;

2) wyciąg z ogłoszenia, o którpn mowa w pkt 1o stanowiący zńącznik
nr 2 do zarządzenia - poptzez zarieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat.

§3
Ustala się Regulamin przetargu na sprzeduż nieruchomgści, o której mowa w § 1, stanowiący
załączńknr 3 do zarządzenia.

§4
Wykonanie zarządzeniapowierua się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju.

§5
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podpisania.


