ZARZi\DZENIE NR 68/2014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 3 wrzesnia 2014 r.
W sprawie ustalenia ceny wywolawczej w trzecim przetargu nieruchomosci
wlasnosc Gminy Sochocin, polozonej w miejscowosci Sochocin

stanowi~cej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym
/j.t.Dz.U.2013r, poz. 594/ oraz art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 w zwiqzku z art. 39 ust 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. z 2014 r. Nr
518/, zarzqdza sit(, co nastt(puje:
§ 1. W trzecim przetargu na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci oznaczonej wewidencji
grunt6w nr dz. 406/12, 405114, 404112 0 pow. 0,0806 ha polozonej w miejscowosci Sochocin,
stanowiqcej wlasnosc Gminy Sochocin ustaJa sit( cent( wywolawczq w kwocie 44 100,00 zl
(slownie: czterdzieSci cztery tysiqce sto zlotych zero groszy).

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sporzqdzil
Pod is: 1IJJ!.'WJ)~~t---

Sprawdzil pod wzglydem

ZARZ~DZENIE

NR 6812014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 3 wrzesnia 2014 r.
W sprawie ustalenia ceny wywolawczej w trzecim przetargu nieruchomosci
wlasnosc Gminy Sochocin, polozonej w miejscowosci Sochocin

stanowi~cej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZ4dzie gminnym
Ij.t.Dz.U.2013r, poz. 5941 oraz art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 w zwiqzku z art. 39 ust 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami IDz. U. z 2014 r. Nr
518/, zarzC).dza siy, co nastypuje:

§ 1. W trzecim przetargu na sprzedaz. niezabudowanej nieruchomosci oznaczonej w ewidencji
grunt6w nr dz. 406112, 405114, 404112 0 pow. 0,0806 ha polozonej w miejscowosci Sochocin,
stanowiC).cej wlasnosc Gminy Sochocin ustala siy ceny wywolawczC). w kwocie 44 100,00 zl
(slownie: czterdziesci cztery tysiC).ce sto zlotych zero groszy).
§ 2. ZarzC).dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
W6jt Gtr~, Sochocin
Anna & .wska

