
Z^RZĄDZENIE NR 35 /2018

Wójta Gminy Łąck
z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

gruntowej niezabudowanejo stanowiącej własność gminy Łąck, położonej w obrębie

ewidenryjnym PSO Łąck, gmina Łąck

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o sanorządzie

gminnym (ia.Dz.IJ.z2017 t.poz.I875;zm.:Dz.IJ.z2017 r.poz.2232orazz2018r.PoZ.
T:o;, urt.:8 ust. 1iż,art.40 ust. 1pk1 1, w zwiry,kuzart.4 pkt 9 ustawy zdniaŻl sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.IJ. z 2018 r. poz. 12I zm.: Dz. U. z 20l8t,

poz. 50), Źgod"i. z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

; ,p.u*i"" sposobu i trybu prŻ.pro*udzania przetargów oraz rokowń na zbycie

nieńhomoscilt. j.Dz.IJ. z żOi4r.,-poz. I4g0), oraz § 1 uchwały Nr XDO196|2017 RadY

Gminy Łąck z dnia 20 Qzerwca 2017 roku w sprawie zasad sprzedaŻy nieruchomoŚci

niezabudowan ej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnej 3514 o pow. 0,1382 ha

położonej w obiębie geodez}jnyn pSo Łąck, gmina Łąck, zarządza się, co następuje:

§1.
og}asza się przetarg ustny nieograniczony- na sprzedń nieruchomości niezabudowanej,

po"łożonej w^pSo Łąck, gmina Łąck, sianowiącej własność Gminy Łąck, oznaczonĄ
j*o ariułta o nrrmerr. 

"*]d"rrcyjnym 
3514 o powierzchni 0,1382ha w obrębie Nr 0011

"rso 
ł,ąck, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr PLlG/00025522l2.

§2
Podaje się do publicznej wiadomości:

t) ogioszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, stanowiące zŃącznik

nr 1 do zarządzeńu - piprrez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w. siedzibie Urzędu

Gminy ząću przy ul. Gostynińskiej 2, sohysa miejscowości Łąck

oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Łąck www.gminalack,pl

i w Biuńtynie Informacji publicznejlJrzęduGminy w Łącku www.uglack.biP.org.P1;

2) v,,yciąg Ź ogłoszenią o którym mowa w pkt 1, stanowiący zńącznik

nr 2 do zaruĘdzenia - poprzez zarieszczeńe w prasie o zasięgu obejmującYm

co najmniej powiat.
§3

Ustala się Regulaminprzetarglna sprzedażnieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiącY

zńączniknr 3 do zarządzenia.
§4

Wykonanie zarządzeniapowierzasię Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju,

§5
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu GminY w Łącku,

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

Zbignielu Bi


