
won GMINY ZARZĄDZENIE NR 36/2017
GŁOWNO WOJTA GMINY GŁOWNO

Z dnia 30 maja 2017 r.

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U.
Z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579, 1948, DZ. U. Z 2017 r. poz. 730) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami DZ. U. Z 2016 r. poz. 2147 zm. 2260, DZ. U.
Z 2017 r. poz. 820)

zarządzam, co następuje:

dni § 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, stanowiących załącznik nr

1 do niniejszego Zarządzania.

§ 2. 1. Wykaz o którym mowa w § 1, należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie

na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ulicy

Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,

2. Wykaz o którym mowa w § 1, należy umieścić na stronie internetowej Gminy Głowno

(www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Głowno (www.bip.gmina-

glownopl),

3. Informacje o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1, nalezy podać do publicznej

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku do spraw ewidencji gruntów.

77 § 4.ZarządZenie wchodzi w Zycie Z dniem podjęcia.
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