
ZARZĄDZENIE   NrA83  /2021
Burmistrza Miasta Jędrzejowa

z dnia   0€ .Oi5.2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Na podstawie  art.  30 ust.  2 pkt.  3  ustawy z dnia s  marca  1990 roku o  samorządzie

gmimym /Dz.U.  z 2020 r. poz.  713, poz.1378/ oraz art.13  ust.1  i art.  35  ust.1  i 2 ustawy

z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  /Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1990,

Dz.U. z 2021  r. poz.  11, poz.  234/, w związku z Uchwałami Rady Miejskiej  w Jędrzejowie

Nr XXXIV/291/21  z dnia 18 marca 2021 roku, Nr XXXIV/292/21  z dnia 18 marca 2021 roku

zarządzam, co następuje:

§  1.  Podaję  do publicznej  wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży

w trybie przetargowym, stanowiący załącznik do niniej szego zarządzenia.

•§ 2. Ustalam cenę nieruchomości umieszczonej w wykazie:

-w poz.1 na kwotę 101.000,00 zł;

-w poz. 2 na kwotę 65.000,00 zł.

§  3.  Wykaz  podlega  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Jędrzejowie

przez okres 21 dni, a także opublikowaniu na stronie intemetowej urzędu. Ponadto infomację

o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie

lokalnej.

§  4.  Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Rolnictwa  i  Gospodarki

Gruntami.
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dozarządzeniaNr/Zółg;2%ki
Burmistrza Miasta Jędrzejowa

z dnia %.052021 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp.
Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia Dokument Cena
według ewidencj i gruntów własności nieruchomości

1.

Lokal mieszkalny Nr 2 Pow. użytkowa 33,82 m2

KIIJ/00030180/9
101.000,00 złul. Okrzei 75obręb04miastaJędrzejowa Pomieszczenie przynależne 4,40 m2

Udział w nieruchomości wspólnej
Udział w gruncie:2.199,00zł65.000,00złdziałka Nr 127 3382/207855

2.

Lokal mieszkalny Nr 50 Pow. użytkowa 23,21 m2

KIIJ/00030180/9
ul. Okrzei 75 Pomieszczenie przynależne 3,10 m2Udziałwnieruchomościwspólnej

obręb 04 miasta Jędrzejowa Udział w gruncie:
działka Nr 127 2321/207855 1.270,00 zł

Wykaz  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w  Jędrzejowie  w  terminie

oddnia...4i2...Q€^3f}.%.-......dodnia.....3.&.Q.ę!...ąp.kk......


