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Zarz4dzsnie
BurmistrzaMiastai Gminv w Szhrmie
2007roku
z dnia ../.k....h4.).A..............
w sprawie powolania osrib do skladu komisji do przeprowadzenia czyrurosci zwi4zanych
ze sprzeduz4lokalimieszkalnych na rzecz najemc6w.
Na podstawie $l Zarz4dzenia nr 9 12Q02 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11
grudnia 2002 roku w sprawie ustaleniasposobu,terminu i wysokosci wplat otaz powolania
ikladu komisji upowaZnioncj do przcprowa&cnia przetmg6w na zbyoie nicruchomosci oraz
zbyvania i obci42ania nieruchomoici w drodze rokowari i w drodze bezprzetargowej z
gminnego zasobu nieruchomosci w zwiqzku z IJchwalq Nr XLI|327 /2002002 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 02 marca 2002 roku w sprawie zasad sprzedzrirybudynk6w i
Iokali mieszkalnych stanowi4cych mieszkaniowy zas6b Miasta i Gminy Szlum oraz Uchwal4
nr 64/2002 Zarz4du Miasta i cminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie
wytypowania budynk6w i lokali mieszkalnych do sptzsdaly oraz ustalenia formy zbycia
udzialu do gruntu,

z?rzqdzamco nastepuie:

sl

Do czynnoScizwi4zanych ze sprzedalEnarzecz najemc6w n/w lokali mieszkalnych:
Sztumie przy ul'
o Nr 19 o pow. 50,19 m2 mieszcz4cego siq w budynku nr 8 w
Morawskiego, kt6rego wartos6 rynkowa okredlona Wez tzeczoztrawcEmajqtkowego'
wynosi
lqcznie z udzialem do gmntu oddawanym w uZl4kowanie wieczysle
56.665,00zL,
e Nr 12 o pow. 50,19m 2 mieszcz4cegosig w budynku nr l0 w Sztumie przy ul'
mai4tkowego,
Morawskiego, kt6rego wartosi rynkowa okreSlonaprzez rzeczoznawcQ
wynosi
wieczyste
lqcznie z udzialem do gruntu oddawanym w uZltkowanie
56.665-00il.
o Nr 4 o pow. 54,41 m 2 mieszcz4cegosiE w budynku nr l0 w Sz.h:mieprzy ul'
osiedle Nad .Ieziorem, kt6rego warto66 rynkowa okreilona przez tzeczoznaweQ
majqtkowego, lqcznie z udzialem do gruntu oddawanym w uzltkowanie wieczyste
wynosi 60.558,00zl,
o Nr 5 o pow. 47,19 m 2 mieszczqcegosiE w budynku nr 3lC w Sztumie przy ul'
Reja, kt6rego wartosd rynkowa okredlona przez rzeczoznawcQmajqtkowego' lTcznie z
udzialem do gruntu oddawanymw uzltkowanie wieczyste wynosi 34'496.00zl':

powolujt komisje w skladzie :
......................
I .Przewodniczqcy:

w Sztumie
RadyMiejskiej
..............C2lonek

2.Cz.lonek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Kier. Retblbmtu Inwestycji, Planowania
Przestrzennegoi GospodmkiNieruchomoSciami.
3.Czlonek : Halina Tymoszuk Insp. Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i
CospodarkiN ieruchomoSciamt.
^,
ze sprzeda?t lokali
Komisja zobowiqzxta jest przeprowadziri czynnofci
mieszkalnychna rzecz najemc6w, zgodnie z obowi4zuj4cyml

sr
Zarz4dzeniewchodzi w Zrycicz dniem podpisania.
Miastai
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