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UCIIWALA Nr .:1Q.t2012
ZARZADU PoWIATU SŁUPSKIEGo
z dnia..U/,..IIL!QJ]LP--.
20I2 roku

':1'"t'11lln/?. : ..2-a7a

w sprawiewyrażeniawoli sprzedażyw drodze bezprzetargowei1^rzecz
stanowiącejw|asność
Powiatu S|upskiegooraz
Skarbu Państwa nieruchomości
sporządzeniai podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości
stanowiącychw|asność
Powiatu S|upskiego'przeznaczonych
do sprzedaży
Na podstawieań' 32 ust' 2 pkt 3 ustawy z dlia 5 czerwca 1998 rcku o samorządzje
( tekstjednolity Dz. U. z 200I r. Nr 142' poz' 1592ze zn.), ań' 13 ust.l, ań'25b,
powiatow}Ąn
art. 35 ust.l i 2, ań. 37 ust'2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sie1pnia1997 loku o gospodalce
(tekst jednolity Dz. U. z 2olo I. NI 102, poz' 651 zę nn.) uchwały
nieruchomościami
2008 roku w sprawiezasad
Nr xxIII/173/2008Rady PowiatuSłupskiegoz dńa 1 pttŹdziemika
oraz ich wydzierżawiania
lub wylajmowania
nab)'wania,Zbyvania i obciązanianieruchomości
na czas oznaczonydtuższyniż 3 lata lub na czas nieoznaczonyzmienionauchwałąNr V/.ł1/2011
Rady PowiatuSłupskiego
z dnia29 marca201l I'

Zarząd P ow iatu Słupskiego
uchwala, co następuje:
$1

W}Taza się wolę sprzedaży w trybie bezprzetalgow).mna żecz Skalbu Państwa Gęnęra]nej
D}aekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomościstanowiącej mięnie Powiatu Słupskiego'
określonejw załączniku do ninie,jszej uchwały.
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będącychwłasnościq
Sporządzasięi podaje do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości
Powiafu słupskiego'przeznaczonychdo sprzedazy w drodze bezpżetalgowej,stanowiący
załącznik
do niniejszejuchwały.
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WykonanieuchwałypowierzasięNaczelnikowiWydziałuGospodarkiNięruchomościami.
Uchwaławchodzi w życie z dniem jej podjęcia'
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ZAVĄD PoW|ATUsŁUPsK|
1. sławomir
Ziemia
2. AndrzejBrlr
3. VValentyfi
a l','l.'li:ii
4. EdwardSasko

5.AndrzejWojtaszek

Zal. r1oUchwalvNr #'2012 t arzaduPos,latu
sfupskiegoz dńa p/'łrr.alrlr'r, lb lz r u sprauicsporuarlzcnia
i podaDiado publicznejwiadomości
wyk.zu
nieruchomościprzeznac7onychdo spŹcdaŻy

WYKAZ NIERUcHoMoŚcI
Plow|ATU sŁUPsK|EGo
PRZEZNACZoNYCH Do sPRZEDAżY
(tekstjednolityDz. U. z 2010r. Nr l02,
nieruchomościami
Działającna podstawięań. 35 ust.1 i 2 ustawyz dnia 2l sierpnia1997roku o gospodarce
poz.65I ze zm.)ZatządPowiatuSłupskiego
ogłasza,co następujeI
Powiatusłupskiegopołożoną
w obrębieKwakowogm. Kobylnica,dla
Przezraczasię do sprzedaży
w dlodze bezprzetargowej
nieruchomość
'
którejSądRejonowyw Słupskuprowadziksięgęwieczystanr sLl s100064835l7
Położcni€
Kwakowo

Działkr
50/1

Powierzch
nrt

0,0101ha

cena sprzedał

ccna rynkowa nieruchomości
przezrzeczomawcę
okreśIona
majątkowe8o+VAT

opis nleruchomości

N ieruchomość
gruntowastanowi
drogępowiatową

l'orma zbycia
ni€ r uchomości

Zhycie prawa
własności
w drcdzc
bczprzetargowej

sposób zapłaty

Uwagi

Cena
nieruchomości
podlegazapłacie
nie Ńźniej niż3
dni przed
umowy
przenoszącej
własność.
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