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Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 2 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 3 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 4 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 5 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;  

Zarządzenie Nr 6 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 12 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości zabudowanej, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 13 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości 
niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego;  

Zarządzenie Nr 14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 16 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości 
niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego;  

Zarządzenie Nr 18  w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert;  

Zarządzenie Nr 26 w sprawie zrzeczenia się prawa do pierwokupu nieruchomości; 
Zarządzenie Nr 38 w sprawie zrzeczenia się prawa do pierwokupu nieruchomości; 
Zarządzenie Nr 39 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Linia; 

Zarządzenie Nr 69 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń 
pożarniczych oraz prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu 
silnikowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Linia; 

 

 

  
  


