
ZARZĄDZENIE NR 14612016

Wójta Gminy Łąck
z dnia 21 grudnia201,6 r.

w sprawie: ogłoszenia przetłrgu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej wlasność gminy Łąck, położonej w obrębie

Władysławów gmina Łąck

Na podstawie art. 30 ust. ż pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorządzie
gminnym (tj. Dz. IJ. z 2016 t. poz. 446; zm: Dz. IJ. z 2016 r. poz. 1579), art. 38 ust. 1 i 2,

art.40 ust. 1pkt 1,w zsly'tązklzart.4plł9 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz. IJ. z 2015 r. poz. 1774; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777

oTazz2016r.poz.65,poz. lż5O,poz. t27| ipoz. 1579), zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzańa
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dr. U. z 20l4r., poz. 1490),

oraz § 1 uchwały Nr XXIV/270120I4 Rady Gminy Łąck z dnia 25 częrwca 2014 roku
w sprawie zasadsprzedńy nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr ew. 8416 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławów,
gmina Łąck,zarządza się, co następuje:

§1
Oglasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomoŚci gruntowej

niezabudowanej, położonej we Władysławowie, gmina Łąck, stanowiącej własnoŚÓ gminy

Łąck, uregulowanej w księdze wieczystej Nr PLlG/00022959l3, oznaczonua numerem

ewidencyjnym84l6 o powierzchni 0,0700 ha w obrębie Nr 0018 Władysławów.

§2
Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o przetargl ustnym nieograniczonym, stanowiące zńącznik
nr 1 do zarządzenia - popruez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Łąck przy ul. Gostynińskiej 2, sołtysa miejscowości Władysławów
oraz opublikowanie na stronie intemetowej Gminy Łąck www.gminalack.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku www.uglack.bip.org.pl;

2) vlyciąg z ogłoszenia, o którym mowa w pkt 1, stanowiący zŃączńk
w 2 do zarządzenia - poprzęz zartięszczęnie w prasie o zasięgu obejmującym

co najmniej powiat.

§3
Ustala się Regulamin przetargu nasprzedażnieruchomości, o której mowa w § l, stanowiący

zńączniknr 3 do zarządzenia.
§4

Wykonanie zarządzeniapowierzasię Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju.

§5
Zarządzeńe podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku

§6
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.


