
Zarządzenie Nr 57/2010 
Burmistrza Drezdenka 

z dnia 26 sierpnia 2010 roku 
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu położonych na terenie 
miasta i gminy Drezdenko . 
 
 
Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami          
( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651  ze zmianami) art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia          
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz § 10 ust.2 uchwały Nr XLVII/314/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 
2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami. 
 
 

zarządzam co następuje: 
 
§ 1. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Przeborowo wynikiem negatywnym – obniżam  
w drugim przetargu  o 10%  cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 40/4 o pow. 
0,0924ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości netto w drugim przetargu wynosi: 9.850,00 zł. 
 
§ 2. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej  położonej w Drezdenku przy ul. Krakowskiej nr 8 wynikiem negatywnym 
– obniżam w drugim przetargu o 25% cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu 
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej budynek mieszkalny wielorodzinny nr 8 położony przy ul. Krakowskiej w Drezdenku wraz 
z działką nr 562/14 o pow. 0,0451ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości  w drugim przetargu wynosi: 187.500,00 zł. 
 
§ 3. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Stare Bielice wynikiem negatywnym – obniżam 
w drugim przetargu  o 15% cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 28/2 o pow. 
0,1424 ha. 
Cena wywoławcza nieruchomości netto w drugim przetargu wynosi: 13.410,00 zł. 
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami              
i Rolnictwa. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


