W Ó JT G M IN Y
BRA NIE WQ

ZARZĄDZENIE NR 66/VIII/2021
WOJTA GMINY BRANIEWO
z dnia 13 września 202111.

w sprawie. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży w trybie.
przetargu nieograniczonego

Na'podstawie art. 30 ust 2 pkt ”3 ustawy z dnia 8 marca 19901: o samorządzie gminy

( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 35 ust. ”1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,0 gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. :z 2020 r.., poz. 1990 ) zarządzam co nĄStęp'ujB;
@ 1.
.Przeznacząm do Sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie. nieruChomaśoi stanowiący

załącznik do niniejszego zarządzenia:

5. 2.
1. Wykaz () którym mowa W 5 1 podaje do. publicznej Wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy Urzędu Gminy Braniewo na okres 21 dni, zmieszczenia na. stronie internetowej
Gminy Braniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację () zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej. wiadomości w pras-ie..lokalnej.

53.
Wykonanie zarządzenia. powierza się Sekretarzowi Gminy Braniewo.

54.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem-podpisania.

Załącznik do

WÓJT GMINY

Zarządzenia Nr 66/VIII/2021
Wójta Gminy Braniewo

BRANIEWO

z dnia 13 września 2021 r.
Braniewo, dnia 13 września 2021 r.

_
WYKAZ
,
NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Braniewo działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Gminy Braniewo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego .
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* zgodnie z uchwałą Rady Gminy Braniewo z dnia 16 sierpnia 2004 r., Nr 40/IV/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych, zmienionej uchwałą Rady Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012 r., Nr 31/VI/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 40/IV/2004 Rady Gminy Braniewo z
dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonińkaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych bonifikata przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy wynosi 99%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Winny złożyć wniosek 'o jej n—abyCie' w terminie 6 tygodni od daty ”podania” wykazu do publicznej
wiadomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Braniewo, na stronie internetowej Gminy
adresem:
pod
Braniewo,
Gminy
Publicznej
Informacji
Biuletynie
w
oraz
http://www.gminabranlew o.pl
adresem:
pod
Braniewo,
https://bipbraniewo.wa rmia.mazury.pI/.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
WÓJT GMINY

Informacje: Podinspektor ds. mienia komun-ainego - Renata Kozfńska , rei. 55-644—03 30, e—maH: nieruchomości©gminabranfewapf.
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