ZARZĄDZENIE NR 99/2019
WÓJTA GMINY WIDAWA
z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i art. 35
ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/72/19 Rady Gminy Widawa
z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości, położonej w miejscowości Widawa, obręb Widawa, gm.
Widawa, stanowiącej własność Gminy Widawa zarządzam, co następuje:
§ 1. Sporządzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w brzmieniu
ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu
Gminy Widawa, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. „Dziennik Łódzki”, na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.widawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Widawa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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