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Burmistrza Miasta i Gminv w Sztumie
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W sprawie powolania os6b do skladu komisji do przeprowadzeniaczynnodci
zwiqzanychze sprzedalqlokali mieszkalnych na rzecz najemc6w.
Na podstawie
m 9 12002Burmistrza
Miastai Gminyw Sztumiez dnial1
$1 Zmzqdzenia

grudnia 2002 roku w sprawie ustaleniasposobu,terminu i wysokoici -vr1rlat
onz powolania
skladu komisji upowa2nionej do przeprowadzeniaprzetargow na zbycie nieruchomosci oraz
zbryania i obci€ania nieruchomoici w drodze rokowari i w drodze bezprzetargowej z
gminnego zasobu nieruchomo5ci w zwi4zku z Uchwal4 Nr XLI/327 /20020A2 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaZy budynk6w i
lokali mieszkalnych stanowi4cych mieszkaniowy zas6b Miasta i Gminy Sztum oraz Uchwal4
w 6412002 Zarz4du Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie
wytypowania budynk6w i lokali mieszkalnych do sprzeduZyoraz ustalenia formy zbycia
udzialu do gruntu,

z rzqdzam co nastQpuje:

$1

Do cz.rnnoici zwiEzanych ze sprzedu2qna rzecz najemc6w r/w lokali mieszkalnych:
. Nr 9 o pow.22,97 m' mieszcz4cego sip w budynku nr 2ll0 w Szhrmie przryul.
Mickiewicza, kt6rego warto5{ rynkowa okreilona przez rzeczozfiawcg maj4tkowego,
l4cznie z udzialem do gruntu oddawanym w uz).tkowanie wieczyste wynosi
26.347,00zl,
o Nr 22 o pow.31,75m 2 mieszcz4cego
siq w budynku nr 2ll0 w Sztumieprzy ul.
Mickiewicza, kt6rego wartoSi r).nkowa okreslona przez rzeczozrrawcgmajqtkowego,
lqcznie z udzialem do gruntu oddawanym w u2ltkowanie wieczyste wynosi
35.528.O0zl.
o Nr 10 o pow, 18,41 m 2 mieszczqcegosiq w budynku nr 6A w Sztumie przry ul.
Reja, kt6rego wartoSd rynkowa okreSlona przez rzeczoznawce majqtkowego, lqcznie z
udzialem do gruntu oddawanymw u2ytkowaniewieczyste w;nosi 17.250,00zl,
o Nr I o pow. 69,48 m 2 mieszcz4cegosiE w budl,nku nr 19 w Sztumie przy ul. Plac
Wof noSci, kt6rego wartodi rynkowa okre5lona przez tzeczoznawcg maj4tkowcgo,
l4cznie z udzialem do gruntu oddawanym w uZltkowanie wieczyste wynosi
70.661,Q0
zl,

powolujt komisje w skladzie :
I .Przewodniczqcy:
......................
..............C21onek
RadyMiejskiej w Sztumie
2.Czlonek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Kier. Refeferatu Inwestycji, Planowania
Przcstrzennegoi GospodarkiNieruchomo5ciami.
3.Czlonek : Halina Tymoszuk -Insp. Ref. Inweslycji, Planowania Przestrzennego i
CospodarkiN ieruchomoSciam
i.
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Komisja zobowiryanajest przeprowadzit crynnoici zwiqzute ze sprzedaz4lokali
mieszkalnychna rzecz najemc6w, zgodnie z obowi4zujqcyni przgpis*mj

E3
Zarzqdzeniewchodziw irycie z dniempodpisania.
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