
 
Zarządzenie Nr  107/2010 

Wójta Gminy Leoncin 
z dnia 10 listopada 2010 roku 

 
w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych 

połoŜonych w miejscowości Wincentówek. 
 
 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  art. 25 ust.1 i art.39 ust.2 ustawy z dnia                
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651                        
z późn.zm.),  zarządza się, co następuje : 
 
 
§ 1. Przeprowadza się rokowania na sprzedaŜ niŜej wymienionych niezabudowanych 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Leoncin połoŜonych w obrębie Wincentówek : 
1. Działka nr 57/36 o pow. 1030 m2  (Kw nr WA1N/00044566/0) wraz  z udziałem  

2060/71098 części w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2   ( Kw nr 
WA1N/00065971/0) stanowiących drogę wewnętrzną.                      

2. Działka nr 57/37 o pow. 1030 m2  (Kw nr WA1N/00044566/0) wraz  z udziałem  
2060/71098 części w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2   ( Kw nr 
WA1N/00065971/0) stanowiących drogę wewnętrzną.                      

3. Działka nr 57/38 o pow. 1029 m2  (Kw nr WA1N/00044566/0) wraz  z udziałem  
2058/71098 części  w działkach ewid. nr 57/40, 63/13 o pow. 2889 m2  ( Kw nr 
WA1N/00065971/0) stanowiących drogę wewnętrzną.                

 
§ 2. 1. Warunki sprzedaŜy nieruchomości, o których mowa w § 1  określa się w ogłoszeniu                
o rokowaniach, w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.  
2. Ogłoszenie o rokowaniach podaje się do publicznej wiadomości przez: 
− wywieszenie ogłoszenia na tablicach informacyjnych w budynku Urzędu Gminy,  
− zamieszczenie na stronach internetowych : www.leoncin.nbip.pl   (przetargi), 

www.leoncin.pl 
− zamieszczenie w Biuletynie Informacyjnym Gminy Leoncin oraz w Tygodnikach 

Powiatowych na stronach „Jarmark Mazowiecki”.  
§ 3. Powołuję komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaŜ nieruchomości, o których 
mowa  w § 1, w następującym składzie: 
Przewodnicząca :      Ewa Pawłowska     - insp. ds. gospodarki nieruchomościami 
Członkowie:              Aniela Jarząbek     - insp. ds. budownictwa i inwestycji 
                                  Barbara Kicińska   - insp. ds. gospodarki komunalnej 
 
         
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

            Wójt Gminy 
Józef Mosakowski 

    


