ZARZĄDZENIE NR 401/2021
BURMISTRZA WASILKOWA
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie zbycia nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 20 pkt 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 zpóźn. zm.) oraz
w wykonaniu Uchwały Nr XXV/328/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (Dz. Urz. Województwa
Podlaskiego z 2020 r., poz. 5050) w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wasilków oraz ich
wydzierżawiania lub najmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas ni eokreślony,
zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do zbycia nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 3601/12 o
powierzchni 0,0128 ha, położoną w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
§ 2. Nieruchomość, o której mowa w §l opisana w wykazie stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia, zostanie zbyta w drodze przetargu ograniczonego do sąsiednich
nieruchomości.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 284/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 12 sierpnia 2020
r. w sprawie zbycia nieruchomości.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wasilkowa
podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży
1. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa Nr 401/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie zbycia nieruchomości.
Nr działki

Pow. w
ha

Cena nieruchomości
w złotych

Położenie
ulica

3601/12

0,0128

9 400 zł + 23% VAT

Wasilków

Przeznaczenie w
planie

Brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.

księgi
Forma sprzedaży Nr
wieczystej

przetarg ustny
ograniczony
do
nieruchomości
sąsiednich

Brak

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. dział ek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania
wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj r.
W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Wasilkowie.

