ZARZĄDZENIE 61/2017
Burmis trza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 23 czerwca 2017 roku
w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości
niezabudowane j położone j w Łuszkowie.
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 2016 roku, poz. 446 ze zm.),
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.),
- art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052 ze zm.),
- Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia Nr XX/154/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Łuszkowie.
Burmis trz Miasta i Gminy Krzywiń zarządza, co następuje :
§ 1.
1) Zbywa się nieruchomość niezabudowaną położoną w Łuszkowie, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako:
Dz. nr geod: 768 o pow. 0,57 ha (PsVI), zapisana w księdze wieczystej KW nr
PO1K/00029589/0 Sądu Rejonowego w Kościanie, stanowiąca własność Gminy
Krzywiń.
2) Sprzedaż działki następuje w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
3) Cenę
wywoławczą ustaloną wg wartości określonych przez rzeczoznawcę
majątkowego obniża się do 25.000,00 zł (art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 roku,
poz. 2147 ze zm.)).
4) Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.
5) Zgodnie z Art. 2a. ust 1. ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (t. j. Dz.U.2016.2052 ze zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może
być wyłącznie rolnik indywidualny.
§ 2.
Ogłoszenie o przetargu o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 30 dni
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.
Ogłoszenie o przetargu zostanie także
podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
a także na stronach internetowych urzędu oraz w prasie lokalnej.
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§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jacek Nowak

