Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 24 marca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej
Na podstawie art. 6 pkt 1 i pkt 8, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i ust.2 pkt 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 102, poz.
651, nr 106, poz.675, nr 143,poz.963, nr 155 poz. 1043, nr 197 poz. 1307, nr 200 poz. 1323
z 2011r. nr 64, poz.341, nr 115, poz. 673, nr 130,poz. 762, nr 106, poz. 622, nr 135, poz. 789, nr 129,
poz. 732, nr 187, poz. 1110, nr 163, poz. 981 i nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.
1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238; z 2014 r. poz. 40) i art.30 ust.2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)
oraz w wykonaniu uchwał Rady Gminy Rząśnia: Nr XXVII/202/2013, Nr XXVII/203/2013 z dn.
05.11.2013 r. -

zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
następujące niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie:
1) Będków, oznaczoną w rejestrze gruntów numerem działki nr 949/2 o pow. ogólnej
0,0107 ha, stanowiącą własność Gminy Rząśnia na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego
GN-IV.7532.1651.2013.DŁ z dn. 22.07.2003 r., dla której nie jest prowadzona księga
wieczysta,
oraz
2) Stróża, oznaczoną w rejestrze gruntów numerem działki nr 87 o pow. ogólnej 0,13 ha,
stanowiącą własność Gminy Rząśnia SP.VII.7723/J/5/16/2003 z dn. 30.01.2004 r., dla której
nie jest prowadzona księga wieczysta.
Przedmiotowe nieruchomości są szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykazy, o którym mowa w § 1, podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Rząśni , ul. Kościuszki 16, przez okres 21 dni, a ponadto informację
o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w BIP
oraz na stronie internetowej www.rzasnia.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki, Kultury
i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

