
 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 159 

BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 29 lutego 2016r 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży       

  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U.2015.1515 ze zm.),  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XII/125/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 

28 stycznia 2016r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Stęszewie 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 

zarządza co następuje: 

 

§  1. Przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny 

wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

Gminy Stęszew na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej 

wiadomości przez ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy 

ogłoszeń w każdym sołectwie. 

 

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Załącznik do 
                Zarządzenia nr  159 Burmistrza Gminy Stęszew 
                z dnia 29 lutego 2016r. 

 

 

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  
  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774 ze zm. ), podaje się do publicznej wiadomości 
 wykaz  lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa 11 kwietnia 2016r.  

 

 

 

 

 

Przygotowała: 
W.Bielski

Lp. Numer działki Powierzchnia 

m2   

Numer księgi 

wieczystej 

Położenie lokalu 

mieszkalnego 

Numer 

lokalu 

Powierzchnia 

lokalu m2   

Powierzchnia 

pomieszczeń 

przynależnych m2 

Udział w 

częściach 

wspólnych  

Cena lokalu mieszkalnego 

zł. 

1. 880/3 912 PO1S/00041109/9 Stęszew 

ul. Ks. Piotra 

Skargi 32 

11 56,00 3,00 52/1000 200.000,- 
  

(zwolniona z  pod. VAT–towar 
używany powyżej 5 lat) 

 



 

 


