ZARZĄDZENIE Nr 18.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu
nieruchomości na lata 2017-2019.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. 1), art.25 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 2, art. 11, art. 12, art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm. 2) oraz
uchwały Nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy
niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XXVI.219.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r.,

zarządzam co następuje :
§1
W zarządzeniu Nr 14.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie
przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019,
w załączniku Nr 1 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
w pkt II ppkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„ c) Do sprzedaży w 2019 r. przeznaczono 3 nieruchomości o łącznej powierzchni
0,7512 ha. Dochód powinien wynieść 509 000,00 zł.
Nieruchomości do zbycia w 2019r.:
Lp. Adres i nr działki

1.
2.
3.

Powierzchnia Rodzaj nieruchomości

Długa Szlachecka działka
nr 427/5
Hipolitów działka nr 83/3

0,0952 ha

działka przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

0,1160 ha

Chobot działki nr 210/1
i nr 210/2

0,5400 ha

działka przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
działki przeznaczone pod zabudowę
rekreacyjno-wypoczynkową, od strony
południowej teren przeznaczony pod
poszerzenie drogi 2.KDL

razem

0,7512 ha

Cena
szacunkowa
146 000,00 zł.
+ VAT
178 000,00 zł.
+ VAT
185 000,00 zł. +
VAT
509 000,00 zł.

„
Wykonanie zarządzenia
Przestrzennego.

§2
powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Planowania

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz.
1432 i poz. 2500.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 1509 i z 2018r. poz.
2348.

