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wsprawie zhycia nicruchomoécigrnmawej pnlaionej naterenie miasmﬂlnzewm

art 25, arL 28, art. 34 us(. Ea, art.37 uscl pkt 1 arc.57 ustS ustawy
21
dma
sierpnia 1997 mku u guspodarce meruchomoémaml /Dz. U, 2016, 2147 l, i,
26 zm,/,Uchwal) Nr XXXVIII/ZSZ/ll Rudy M1cjskiaj w Barczewie zdnia 2511“ch
2013 mku
w sprawic przyznama p1erwszeristwa do nabycia niemchomos'ci suanochych
wealus’ci przcdrniol najmu lub dzierzawywmz z glunlem, Uchwaiy N1 XLI/ZbO/IS Rady
Mlejskiej v» Burczewic z dnia 27 maja 2013 roku w spraw1e wpmwadzenia zrman w uchwale
NI XXX/24398 Rady Miejskiej w Barczewie Z dnia 23 Iulegu 1998 mku W sprawie
okres'lenia usad gospodamwania nieruchomcs’cinmi smnowiacymi wlxsnos'é Gminy
smsnwania umcwnych stnwck oprocemowania przy bczprmlargnwej sprzcdazy lakali
uzytkowych omz Uchv‘aky m XXXlX/239/13 Rady Miejskiej w Barczcwie zdnia 25
mama 2013 roku w sprawie zasad uslanawiamn
drogow/ch oraz 59112211110501
przesylu, Burmistrz Barczewa zarzadza, cu nastepuie:
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Wyznaczam do zbyc1a w drudze bcszzemrgowq

na rzccz naj=mcy, niemchomas'c'
budynkiem garazu, oznaczona Jake dzmlka Nr 47/42 0 powicrzchni
—

grumowq znbudowanq
110020 ha. polozonq w obwbie 2 miasla Barczewo.
§ 2

Zbycie nieruchomns’civ o klbrej mowa w 151 naslqpi z Jednoczesnym uslanowiemcm
sluzebnoéci droguwej przez dziaikg N1 47/51 opowierzclmi 1101531“ palozonq w obrgbie
2 miasla Balczew)

§3

Traci moo Zarzgdz/znie Nr 005013112017 Burmislrza Barczewa 2 am 31 sierpnia 2017 r.
w spravwe zbycia nieruchamos'ci grumowej polozonej na Ierenie miasla Barczewo‘
§ 4

Zarzqdzcnic wchadzi w zycie z dniem podjecia
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