ZARZĄDZENIE 73/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 5 lipca 2019 roku
w sprawie

zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej

położonej w Jerce.
Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.506 t. j.),
- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.2204 t. j. ze zm.)
- Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia Nr V/42/2019, z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Jerka.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza, co następuje:
§ 1.
1.

Zbywa się nieruchomość zabudowana, położona w Jerce stanowiąca własność Gminy Krzywiń,
składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr geod:

1) Działka zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr geod: 861/94
o pow. 0,2333 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1K/00028941/9, prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Kościanie,
2) Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr geod: 861/95
o pow. 0,0859 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1K/00028941/9, prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Kościanie.
2. Sprzedaż działek następuje w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Cenę nieruchomości ustala się na kwotę 450.000,00 zł netto (do wylicytowanej ceny
zostanie doliczony 23% podatek VAT). Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustalono
w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.
3. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia
§ 2.
Ogłoszenie o przetargu o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 2 miesięcy
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, ponadto ogłoszenie opublikowane zostanie na
stronie internetowej urzędu: krzywin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu:
bip.krzywin.pl, w zakładce „Przetargi na nieruchomości” oraz na wybranych tablicach ogłoszeń
na terenie gminy Krzywiń.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Rozwoju i Gospodarki Lokalnej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

