Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 37/2019

W6jt Gminy Lipnik
woj.

Wójta Gminy Lipnik

świftokrz,yskie

27- 540 Lipnik

z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie wywieszenia

wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości

Lipniku.
Na podstawie
jednolity

art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Dz. U z 2019 r., poz. 506) art. 35 ust. 1 ustawy

nieruchomościami

(tekst jednolity

z dnia 21 sierpnia

Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi

1997r

zmianami)

(tekst

o gospodarce

oraz w wykonaniu

Uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr V1/42/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2019 roku, w sprawie
sprzedaży nieruchomości
za r zą d za

niezabudowanej

oznaczonej ewidencyjnie

jako działka nr 14/16 położonej w Lipniku

m, co następuje;

§1.
1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość
gruntów jako działka nr 14/16 o powierzchni
w wykazie stanowiącym

2.

niezabudowana

oznaczoną w ewidencji

0,0886 ha położoną w miejscowości

Lipnik wymienioną

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wywiesza się wykaz nieruchomości,

o których mowa w ust.l na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w

Lipniku na okres 21 dni, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, a ponadto informację
o wywieszeniu

tego wykazu podaje się na stronie internetowej

Urzędu Gminy w Lipniku oraz w prasie

lokalnej tj. "Echo Dnia"
3.

Przetarg

na opisaną

w ust. 1 nieruchomość

zostanie

przeprowadzony

zgodnie

z regulaminem

przetargu.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Rolnictwa

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lipniku
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

",rój t
mgr

Andrzej GrządZiel

W6jt Gminy Lipnik
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 37/2019
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 29 maja 2019 roku

woj. świętokrzyskie
27- 540 Lipnik

WYKAZ
Nieruchomości
Lp.

2

-,

ew.
Nr.
działki

Powierzchnia działki w
ha

NrKW

14/16

0,0886 ha

Kil T/000297
82/8

przeznaczonej

do sprzedaży położonej w lipniku

Opisnieruchomości

Przeznaczeniew studium

Cenawywoławczaw zł

I bezVATI

Nieruchomość w centrum wsi, na terenie 'małego
osiedla
mieszkaniowego.
Teren
płaski.
W
bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i
grunty pod zabudowę. Do sklepów, szkoły, Urzędu
Gminy, banku, kościoła nie więcej niż 500 m. Teren
uzbrojony
energię
elektryczną,
wodociąg,
w
kanalizację i gaz.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w lipniku

na okres 21 dni.

projektowanej
Teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

33 700,00 zł netto

Wójt Gminy L~~
_~~C:C:~~~

Od dnia 03.06.2019

roku do dnia 24.06.2019 roku.

mgr Andrzej Grządziel

