ZARZi\DZENIE NR 55/2014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 9 lipca 2014 r.
W sprawie obniZenia ceny wywolawczej w drugim przetargu nieruchomosci
wlasnosc Gminy Sochocin, polo:ionej w miejscowosci Sochocin

stanowi~cej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie gminnym
Ij.t.Dz.U.2013r, poz. 5941 oraz art. 39 ust. 1 i art . 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami IDz. U. z 2014 r. Nr 518/, zarz'!dza siy, co
nastypuje:

§ 1. W zwi,!zku z zakonczeniem pierwszego przetargu na sprzedaz niezabudowanej
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w nr dz. 406/8,40511 0,404/8 0 pow. 0,0796 ha
polozonej w miejscowosci Sochocin, stanowi,!cej wlasnosc Gminy Sochocin, wynikiem
negatywnym - obniza siy w drugim przetargu ceny wywolawcz'! w/w nieruchomosci ustalon,!
przy oglaszaniu pierwszego przetargu 0 30 % tj. z ceny 62 000,00 zl na 43 400,00 zl (slownie:
czterdziesci trzy tysi,!ce czterysta zlotych zero groszy).
§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
W 6jt Grrft?'lochocin
Anna

zffr~wska

ZARZ1\DZENIE NR 55/2014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 9 lipca 2014 r.
W sprawie obniZenia ceny wywolawczej w drugim przetargu nieruchomosci
wlasnosc Gminy Sochocin, polo:ionej w miejscowosci Sochocin

stanowi~cej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym
Ij.t.Dz.U.2013r, poz. 5941 oraz art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami /Oz. U. z 2014 r. Nr 518/, zarz'ldza siy, co
nastypuje:

§ 1. W zwi'lzku z zakonczeniem pierwszego przetargu na sprzedaz niezabudowanej
nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w nr dz. 406/8,40511 0,404/8 0 pow. 0,0796 ha
polozonej w miejscowosci Sochocin, stanowi'lcej wlasnosc Gminy Sochocin, wynikiem
negatywnym - obniza siy w drugim przetargu ceny wywolawcz'l w/w nieruchomosci ustaion'l
przy oglaszaniu pierwszego przetargu 0 30 % tj. z ceny 62 000,00 zl na 43 400,00 zl (slownie:
czterdziesci trzy tysi'lce czterysta zlotych zero groszy).

§ 2. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
W6jt

Grfn~ ~ochocin

Anna ZD

Sporz~dzil

Data:

Podis: 6~

Sprawdzil pod wzglydem

Sprawdzil pod vzglydem
formalno- ra n
Data:

wska

