
Zarządzenie nr 61/08
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 12 listopada 2008r.

w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II  
         przetargu         

Na podstawie  art.  67  ust.  2  punkt  2   ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U.  Z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 z zm. ) ustalam, co następuje: 

§ 1
Ustala się cenę wywoławczą dla następujących nieruchomości:

1. Obręb wsi Kruklanki 

działka nr geod. 390/35, o pow. 0,2614ha  – cena wywoławcza brutto wynosi 102.050zł 
działka nr geod. 390/36, o pow. 0,2597ha  – cena wywoławcza brutto wynosi 101.390zł
działka nr geod. 390/37, o pow. 0,2146ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   83.780zł 
działka nr geod. 390/38, o pow. 0,1555ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   60.707zł 
      działka nr geod. 390/39, o pow. 0,1551ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   60.551zł 
działka nr geod. 390/40, o pow. 0,1519ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   59.302zł 
działka nr geod. 390/41, o pow. 0,1637ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   63.910zł 
działka nr geod. 390/42, o pow. 0,1370ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   53.485zł
działka nr geod. 390/44, o pow. 0,1133ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   44.232zł 
działka nr geod. 390/46, o pow. 0,1149ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   44.857zł 
działka nr geod. 390/48, o pow. 0,1167ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   45.560zł 
działka nr geod. 390/49, o pow. 0,1151ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   44.935zł 
działka nr geod. 390/50, o pow. 0,1223ha  – cena wywoławcza brutto wynosi   47.746zł 
 

     § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisano dn. 12-11-2008r.
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