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ZARZĄDZENIE Nr 28/11

WÓJTA GMINY W LlPNIKU

z dnia 01 kwietnia 2011r

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie

nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 119/3 położonej w Malicach Kościelnych.

Na podstawie art.30 ust.1,ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie

gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź.zm)art.4 pkt.9,art.37 ust.1,art.38 ust.1,art.39 ust.I,
art. 40 ust.1 .pkt l,art.67 ust.1 i ust.2 pkt2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U z 2010 r , Nr 102 ,poz.651 z póź.zm) w związku z § 4 ust.2 i § 14 ust.3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207,poz.2108 z 2009r

.Nr SS poz.450 oraz w wykonaniu Uchwały Nr IX/82/2007 z dnia 23 sierpnia 2007roku Rady Gminy w

Lipniku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr ewidencyjnym działki 119/3 o

pow.2,70 ha położonej w Malicach Kościelnych, zarządzam, co następuje:

§1.

1. Przeprowadzić drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej o numerze ewidencyjnym 119/3 o powierzchni 2,70 ha położonej w Malicach

Kościelnych stanowiącej własność Gminy Lipnik.

2. W celu przeprowadzenia drugiego przetargu ustala się;

1) cenę wywoławczą w wysokości 146625,00 zł (słownie; sto czterdzieści sześć tysięcy

sześćset dwadzieścia pięć złotych)

2) Wadium w wysokości 14662,50zł (słownie ;czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt

dwa złote 50/100)

3) Minimalne postąpienie w wysokości 1470 zł(słownie; Jeden tysiąc czterysta

siedemdziesiąt złotych)

§ 2.

Przetarg podlega ogłoszeniu i przeprowadzeniu na zasadach określonych w dziale II rozdział 3,4 i 8

ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdziale 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego,Rolnictwa

Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


