
Zarządzenie Nr l9l1l
Burnistrzg Kałuszyna
z dnia 27 lvietnia 20ll

w slrawie ogłoszen;a wykazu nientchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze bezpretargowe j.

Na podstawie ań.35 Dstauyzdnia21 sjerpnia l997 r. o gospodarce
nieruchomośc;ami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz' 543 z pó^. zm.) zarądzamco

$r
Prlerdc/an do spr/eda/y s droo/e hclf /e,arsouej

l' nieruchomość położoną w KałusŻynie o ' ewid' 3530 o pow 0,0724 ha,
2' lokalmieszkalny nró opow u4tkowej 47,8 m2 z pomieszczeniami

przynależnymi' położony w Kałusą,nie przy !l' Polnej 2 na rzecz
najemcy. S 2

wykaz ńeruchoności' stanowiący załącznjk, podlega wywiesŻeniu na tablicy
o8łoszeń M okes 21 dni w siedzibie UŹędu Miejskiego w Kałusz}nie oraz
podanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na strcnach intemetoBych
Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

s3
wykonanie zarŻądzenia powierza się ins!. ds' gospodalki nieruchomościmi,
komualnej i promocji.

$1
zażąĄknie Ńchodzi q żacie z dńem ogloszenia na tablicy ogłoszeń'

Ma an sbszyński



fulącmiknr1do
z!Źądzeni' Nr19/11
Bumistn! Kaluszyna

z dai^ 27.04 2011

Wyku niefuchoności położonej v Ka]uszynic pŹemaczonej do s]rżedaźy w Ębie
beŻpżolaĘo$!m

wykłz niniejszy Żgodnie zań 35 ustavlz dnia 2l sierpnia l997 r o gospo.tarcc

nierucbomościańji (DŻ.! 22004 rN.26l pou'2603 z póm. m.) zosbje w-vłiesŻony m
tablicy oglosćń naokrcs 2l dni s siedŻibjc UrŻędU Miejski€eo w KaIuszynie od dnia

''..--- ----- ---.zAjęloz tablicy. '''..'''. ..'''''
Temin skladania wnioskóN pu.z osoby. kthyn pŹ)_slugujc ljeńvskńst\'o w nabyciu
ńieruchoności określ! się na ó 1ygodni li.7ą. Ód dnia\ruies7f,nia qkaŻu Ij' do

0. snM/0000



wyke nkruśhomośc i polo7onej

zalłczńik IY ż do
z!żądżeni. Nr l9ll1
BumisrŹl Kdu.łla

z dnin ż1.n4,201l

w Kafuvylie pŹeaacanej do sprredaży sĘbie

BumistŹ

Mtńn sdŚąńŚld

w\kaŻn'nieiv\ Ż2odie Ż an''!J Usuwy / dnia '' s'eĘM 'aa7 ' 
o go\podd"

-e -hÓmÓ;cimi-rDz'u z 2ooa'\r 2oI po/ lo0l / póa' n'' ŻoŚuj' Ę ieszo1) fu

*tii"" "*i*-a 
* 

"r-. 
a o'i w siotŻibie UBęd! Miejski'go w Ka]ls7łnie od dnia

- -- - - - ^ -- ---'. 
^jęÓ 

Ż tablicy''''''''''''"''""'''''''
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