
Burmistrz Miasta i Gminy
w Drezdenku

woj. lubuskie

ZARZ DZENIE Nr 2/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko

z dnia 16 stycznia 2004 roku

w sprawie: og oszenia pierwszego   przetargu ustnego ograniczonego .

Na podstawie art.3O ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym/tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z pó n. zmianami/art.38 ust.2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ciami /tekst jednolity z 2000
roku Dz.U.Nr 46, poz. 543 z pó n. zmianami/ § 12 rozporz dzenia Rady Ministów z dnia 13
stycznia 1998 roku /Dz.U.Nr 9 ,poz. 30 / w sprawie okre lenia szczegó owych zasad i trybu
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomo ci stanowi cych w asno  Skarbu
Pa stwa lub w asno  Gminy.

zarz dzam co nast puje :

§1

Og aszam do sprzeda y , oddania w u ytkowanie wieczyste w drodze pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego lokal u ytkowy nr 11 po . w budynku nr 29 przy ul.
Poniatowskiego w Drezdenku wraz z dzia  oznaczon  numerem ewidencyjnym 369 o pow.
549 m2 w udziale 5/100,
- cena wywo awcza nieruchomo ci wynosi: 28.488,00 z
zgodnie z og oszeniem stanowi cym za cznik nr 1 do niniejszego zarz dzenia.

§2.
Przetarg przeprowadzi komisja w sk adzie:
- Przewodnicz cy: Zbigniew piewak
- Cz onkowie : Katarzyna Szóstak

Maria Mazij Iwona
Ma li ska

§3.

Wykonanie zarz dzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i
Mieniem Komunalnym.

§4.

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.



Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Drezdenko Nr2/2004

z dnia 16 stycznia 2004r.

O G O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY DREZDENKO
z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie og oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie ni ej wymienionej

nieruchomo ci

Lp. Nr Po enie Powierzchnia Opis Przeznaczenie w Informacja o Forma sprzeda y Cena Wadium
dzia ki dzia ki dzia ki nieruchomo ci planie obci eniach wywo awcza 10%

w m2 zagospodarowania nieruchomo ci nieruchomo- ceny
przestrzennego ci w z . wywo aw-

czej w z .
1. 369 Drezdenko ul. 549 Lokal u ytkowy Brak ustale  planu wolna od Lokal u ytkowy 28.488,00 2.848,80

Poniatowskieg udzia : 5/100 nr 11 o pow. zagospodarowania jakichkolwiek - w asno
o nr 29/11 KW Nr 12927 ytk.29,1m2 przestrzennego. obci Dzia ka

ytk. wieczyste
(pierwsza op ata 25
%, op aty roczne 3

%)

1. Przetarg odb dzie si  dnia 19 lutego 2004 r. o godz. 900 w budynku Urz du Miasta i Gminy w Drezdenku /sala sesyjna/.
2. Wadium nale y wp aci  na konto Urz du -Lubusko Wielkopolski Bank Spó dzielczy Drezdenko Nr 61 8362 0005 0000 0114 2000 0040 nie

pó niej ni  na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 16 lutego 2004 r. Dowód wp aty wadium nale y okaza  na przetargu. Na dowodzie
wp aty wadium nale y wpisa  numer dzia ki.

3. Wadium wp acone przez uczestnika ,który przetarg wygra  .zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomo ci .pozosta ym
uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zako czeniu przetargu jednak termin odbioru wadium nie mo e przekroczy  3 dni od
daty przetargu.

4. Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia si  uczestnika .który przetarg wygra  od zawarcia umowy kupna sprzeda y.
Cena nieruchomo ci wylicytowana w przetargu podlega zap acie najpó niej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega si  prawo uniewa nienia przetargu.
W przetargu mog  bra  udzia  osoby ,które nie maj adnych zad  wobec Gminy.
Bli szych informacji dotycz cych przetargu udziela Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Mieniem Komunalnym tut. Urz du w
godzinach urz dowania.

Wywieszono na tablicy og osze  22 stycznia 2004r.

 Zdj to z tablicy og osze  :


