
LART, ¿DZENrE NR J'42 106

Burmistrza Miasta Jgdrzejowa
z dnia 28 sierpnia 2006 r.

w sprawie rozloienia na raty ceny nabycia nieruchomo5ci komunalnej
poloionej w obrgbie 06 miasta Jgdrzejowa przy ul. Partyzantów, przez jej

uiytkowników wieczystych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o salnorz4dzie
Eninnym /tekst jednolity Dz. U. z 20Al r. Nr 142, poz. 1591, zmiana z 20A2 t.
Nr 23" poz.22A, Nr 62,  po2.558,  Nr 113,  poz.  984,  Nr 153 poz. l27l ,  Nr 214
poz. 1806/, w zwi4zkuzart.T0 ust.2 i 3 ustawy zdnia 2l sierpnialg9T roku o
gospodarce nieruchomoSciami / jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543
zrniana z 2000r. Nr 6 poz. 7A, zmiana z 2001 r. Nr 121, poz.l447. Nr
154,po2.1800, nniana z 2AA2 r. Nr 25, po2.253, Nr 74, po2.676, Nr
126,po2.1070, Nr l l3, po2.984, Nr 130, poz.l1I2, Nr 200, poz.l682l oraz w
wvkonaniu uchwaly Rady Miejskiej w Jgdrzejowie Nr XLDU4rclA6 z dnia 25
rnaja 200ó r. w sprawie zbycia nieruchomosci kornunainej na rzecz jej
tzytkown ik ór,v w ieczysty ch, zar zqdzaln c o nast gpuj e :

$ 1
1 . Wyra2arn zgodg na rozlohenie na cztery raty kwoty 97 2A5,-zl jako

naleznoÉó za nabycie nieruchomoéci komunalnej o powierzchni 0.8849 ha
oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obr 06 m. Jgdrzejowa jako
dzialka nr 809/l, poloZonej przy ul. Partyzantów, narzecz jej
uzytkownikéw u,ieczystych - Spólki z o.o Polonica, w nastppuj4cy
sposób: I rata w wysokoSci24 302,-zl. winna byó uiszczonaprzed
zawarciem aktu notarialnego tj do 30 paádziernika 2006r.,pozostale raty
po 24 301,-zth.azda, platne w terminach: do dnia 30 kwietnia 2007 r., do
dnia 30 pa2dziernika 2007 r., do dnia 30 kwietnia 2008 r., z
oprocentowaniem równym stopie redyskonta r,veksli, stosowanym przez
Narodowy Bank Polski.



W-v-konanie zarz4dzenia porucza
Gospodarki Gmntarni.

$ 2
sie Naezelnikowr- - c

$ 3 .

Wydzialu Rolnietwa i

Zarz4dzenie wchocizi w 2y'cie z dniern podpisania.
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