
ZARZĄDZENIE NR 977/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych rolnych  w granicach działek 
nr 443, 445/1, 445/3, 446/1, 446/5 i 448/2, obręb Ciernie 5, położonych w Świebodzicach,   

stanowiących  własność Gminy Świebodzice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn.zm.), art. 13 ust.1, art.34 ust. 1, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 585 z późn.zm.) i § 
5 Uchwały nr X/126/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice �z późn.zm. zarządza 
się co następuje : 

§ 1.  Postanawia się sprzedać  w drodze przetargu nieruchomości gruntowe rolne w granicach  nr 443, 
445/1, 445/3, 446/1, 446/5 i 448/2, obręb Ciernie 5, położonych w Świebodzicach o łącznej 
powierzchni 0,8591 ha, położone w Świebodzicach, stanowiące własność Gminy Świebodzice . 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz
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Uzasadnienie

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe rolne
w granicach nr 443, 445/1, 445/3, 446/1, 446/5 i 448/2, obręb Ciernie 5, położonych
w Świebodzicach o łącznej powierzchni 0,8591 ha, położone w Świebodzicach, stanowiące własność
Gminy Świebodzice .

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie zarządzenia, nieruchomości gruntowe rolne
w granicach nr 443, 445/1, 445/3, 446/1, 446/5 i 448/2, obręb Ciernie 5, położonych
w Świebodzicach o łącznej powierzchni 0,8591 ha, położone w Świebodzicach, stanowiąca własność
Gminy Świebodzice, może być zbyta w drodze przetargu.

Sporządziła: Justyna Nogajczyk
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