ZARZĄDZENIE 136/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 2 listopada 2016 roku
w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem
negatywnym na sprzedaż: prawa własności nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń, położonej w Jerce.
Na podstawie:
- art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zm.),
- art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2 i art. 42, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.),
- rozdziału 6. Rokowania po drugim przetargu, §25 §26 §27 §28 §29 §30
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014
roku poz. 1490 ze zm.)
- Uchwały Nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jerce.
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza, co następuje:
1.

§ 1.
Ogłasza się rokowania po drugim przetargu (ustnym nieograniczonym) zakończonym
wynikiem negatywnym na sprzedaż: prawa własności nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń, położonej w Jerce:

2.

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka nr 683 o pow. 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi
księgę wieczystą nr PO1K/00032158/4.

3.

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 76.800,00 zł.

4.

Treść ogłoszenia o rokowaniach stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Ogłoszenie o którym mowa w § 1, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, podlega
wywieszeniu na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem rokowań na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, publikacji w prasie o zasięgu
obejmującym co najmniej powiat, publikacji na stronie internetowej Gminy Krzywiń oraz na
tablicach ogłoszeń sołectwa Jerka.
§ 3.
Powołuję Komisję w celu przeprowadzenia czynności związanych z rokowaniem na
sprzedaż w/w nieruchomości, w następującym składzie:
Przewodniczący – Maciej Gubański
Członkowie:
- Jacek Porankiewicz
- Krzysztof Ostrowski
- Tomasz Fecak
2. Komisja wykonuje swoje zadania w składzie minimum 3 osobowym.
1.

Wykonanie
Zarządzenia
Komunalnej i Przestrzennej.

powierza

§ 4.
się

kierownikowi

Referatu

Gospodarki

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

