
   ZARZĄDZENIE Nr   61/2013 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

  z dnia  17 lipca 2013r. 

w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaŜy na własność działki rolnej oznaczonej nr 918              
o powierzchni 2,19 ha  połoŜonej w Sypniewie w drodze przetargu nieograniczonego . 
 

Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 poz. 651 ze zm.) 

zarządza się co następuje; 

§  1. Przeznacza się  do sprzedaŜy na własność w drodze przetargu nieograniczonego  
działkę  rolną oznaczoną nr 918/2 o powierzchni  2,19 ha  połoŜoną w Sypniewie zapisaną w 
Księdze Wieczystej Nr PO1Z/00020638/8  Sądu Rejonowego w Pile Wydział Zamiejscowy w 
Złotowie . 

§ 2. Wartość działek ustalona zostanie przez biegłego w zakresie szacowania 
nieruchomości. 

§  3.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

§  4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 



Załącznik do zarządzenia nr 61/2013 Burmistrz Gminy i Miasta 
 Jastrowie z dnia 17.07.2013r. 

    

WYKAZ 

 

Nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaŜy w 
miejscowości Sypniewo podany do publicznej wiadomości na podstawie art.35 ust.1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz.651- 
tekst jednolity/  

1.Oznaczenie nieruchomości   Sypniewo  działka nr 918/2 

wg księgi wieczystej i ewidencji    KW PO1Z/00020638/8 

2.Powierzchnia nieruchomości  2,19 ha  

3.Opis nieruchomości     działka rolna 

4.Przeznaczenie nieruchomości   tereny rolnicze 

5.Termin zagospodarowania   z chwilą nabycia na własność  

6.Cena nieruchomości   35430,00zł.  

Słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych  00/100   

7.Termin wnoszenia opłat    przed aktem notarialnym  

8.Informacja o przeznaczeniu  

 do sprzedaŜy, oddania w wieczyste  sprzedaŜ na własność w drodze przetargu   
uŜytk. najem, dzierŜawy. 

9 .ustala się termin do złoŜenia wniosku przez osoby,  

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu    - do 31 sierpnia 2013r. 

nieruchomości na podstawie art. 34  ust.1 pkt 1 i pkt 2. 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Jastrowiu. 

Wywieszono dnia 17 lipca 2013r. 

Zdjęto dnia 06 sierpnia  2013r. 

 
Sporządził: 
Katarzyna Włoch 
Tel 67 265-72-25 


