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Zarzadzenie
nr ......?.(......
I 2007
Burniistrzalv{iastai Gininv w Sztuiriie
Z dnia

2007roku

W sprawie: zmiany zarzqdzenianr 132/2006z dnia 14listopada 2006 roku w
sprawie zmiany zarz4tlzeniarr l00i 2AA6 z dnia ii wrzeSnia 2006 ioku w
sprawie powolania os6b do skladu komisji do przeprowadzeniaczynnorici
zwiqzanych ze sprzedu2q w drodze rokowari lokali mieszkalnych na rzecz
najemc6w oraz zmiany zarzqdzeniar,r 17/2A04z dnia 24 inarca ?004 roku w
sprawie powolania os6b do skladu komisji do przeprowadzeniaczynno6ci
zwiqzanych ze sprzedazq w drodze rokowai lokali mieszkalnych ta rzecz
najemc6.,l,.
Na podstawie$ 4, $ 5, $ 8 UchwalyNrXXX[t/282l2001RadyMiejskiej
wSzrumiez

dnia 18czerwca2001roku z p62niejszymizmianamiw sprawreokre3leniazasadnaby.rvania,
zbywaria i obci4zanianieruchomoscioraz ich wydzierhwiania na okres dtuzszyni| 3 lata
oraz $1 Zarz4dzeniam 9 /2002 Burmistza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia ll grudnia
2002 roku w sprawieustaleniasposobu.terminui wysokoSciwplat oraz rrowolaniaskladl
komisji upowaznionejdo przeprowadzeniaprzetarg6w na zbycie nieruchomoici oraz
zb1'rvaniai obci4zanianieruchomoici'',r,drodzc roko*,a6 i r",'drodzs bezprzctargoucjz
gminnegozasobunieruchomoSci
w zwiqzkuz uchwalaNr XLU3271202
Rady Miejskiej w
szturric z dnia a2 marca 2002 roku w sprawic zesad sptzedazybudyrrkriw i lokali
mieszkalnychstanowi4cych
mieszkaniowyzas6bMiasta i Gminy Sztum,wytypowanychdo
sprzedu?yUchwai4ZarzqduMiasta i Gminy szlum Nr 64/20o2z dnia29 sierpnia2002 roku
w sprawiewytypowaniabudynk6w i lokali mieszkalnychdo sprzedu2yoraz ustaleniaf<rrmy
zbyciatr;'dzialu
do gruntu, zarzqdzam co nastgpuje:

$l

| . w zarzqdzeniunr 13212006z dnia l4listopada 2006 roku w sprawie mriany zarz4dzenia
nr l00i 2006 z dnia 1l wrzesnia2006roku w sprawiepowoiania os6b do skladu komisji
do przeprowadzeniaczynnodci zwiqzanych ze sprzedzt2q w drodze rokowari lokali
mieszkalnych na rzEcznajemc6woraz zmiany zarz4dzenianr 1712004z dnia24 marca2004
roku w sprawie powolania os6b do skladu komisji do przeprowadzenia
cavnnosci
zwirymych ze sprzedat;24
w drodzerokowanlokali mieszkalnychna rzecznajemc6w:
Do cnmno{ciz.tviqzanych
z.esorzedal4narz.ecz.
najemcvlokalumieszkalnego:
Nr 6 o pow. 32,50 m' mieszcz4cego sig w budynku nr 12 w SznrmieVzy nL
Bacryriskiegopoxclujqnorvql:omisjqr.,skladzic:
i )Przcwodnicz4cy:
WaldemarFierekCzlonekRadylv{iejskiej w Sz'rulric
2) Czlonek: AgnieszkaTopolewska-ReksaZ-ca Kierownika Ref. Inwestycji, pp i GN
3) Czlonek: Halina.lymoszuk-lnsp. Ret-.Inwestycji,PPi GN
62
Komisja zobowiqzana jest przeprowadzi6 czynnoSci zwiqzane
mieszkalnvchna rzecz najemc6w zeodnie z obowiqnri4cymi nrzepi
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ZarzEdzcnicrchodzi *, 4,cic z dnicm podpisania.
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ze sorzedata lokali

