
                                                        
Zarządzenie Nr 117 
z dnia 9 lipca 2003r. 

Burmistrza Gminy Mosina 
 

w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży 
_______________________________________________________________ 

 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)) oraz 
art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce 
nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w 
wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 
listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 
2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. 
Nr 113, poz. 984) 
 
zarządzam, co następuje: 
 
                                                    § 1. 
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego Zarządzenia. 
 
                                                    § 2. 
 
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
 
                                                    § 3. 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i 
Gospodarki Nieruchomościami. 
 
                                                    § 4. 
 
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania. 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1 
                                                                 do Zarządzenia Nr  117 
                                                                 z dnia  9 lipca 2003r. 
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina 
 
 
                              w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
 
 
                                                      W Y K A Z 
                                  nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży 
 

Nr działki Powierzchnia w m2 Nr Księgi wieczystej 
2112/8 17200 34358 
2111/4 820 34358 
2112/9 187 34358 
2112/2 3162 34358 
2131/16 437 34358 

 
Cena nieruchomości wynosi  700.000,- zł 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Mosinie przy ul. Gałczyńskiego  
Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina 
przeznaczona jest pod tereny przemysłu i składów. 
Na działce oznaczonej ewidencyjnie jako 2112/8 zlokalizowany jest budynek wielofunkcyjny 
o powierzchni 1832 m2, główna stacja zasilająca 15kV, stacja transformatorowa 0,4 kV, 
zbiornik przeciwpożarowy oraz studnia głębinowa. 
Obciążeniem nieruchomości jest 19 odbiorców energii elektrycznej ze stacji 15 kV oraz 
umowa najmu na część pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego zawarta do dnia 1 stycznia 
2005r. 
 

 
 
 
 
 
 
 


