ZARZĄDZENIE NR 101/2013
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonych
ewidencyjnymi numerami działek 325/39 i 325/40 położonych
w Niesłabinie
Na podstawie art. 26 i 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 25 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.1)) oraz uchwały nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Śrem (Dz.U. Woj. Wlkp.
z 2009 r. Nr 225, poz. 3947), zarządzam co następuję:
§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości
niezabudowane, położone w Niesłabinie oznaczone ewidencyjnymi numerami
działek: 325/39 o powierzchni 0.0078 ha i 325/40 o powierzchni 0.0143 ha,
które zapisane są w księdze wieczystej PO1M/00022929/9 prowadzonej
w Sądzie Rejonowym w Kościanie - Wydział Zamiejscowy w Śremie.
§ 2. Sprzedaż nieruchomości
przetargów ustnych.

nastąpi

w trybie

nieograniczonych

§ 3. 1. Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się na poziomie
odpowiadającym wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym przetargu, cenę
wywoławczą w drugim przetargu ustala się na poziomie 80 % ceny
wywoławczej z pierwszego przetargu.
3. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugim przetargu, cenę
wywoławczą w trzecim przetargu ustala się na poziomie 60% ceny
wywoławczej z pierwszego przetargu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Adam Lewandowski

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr
155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130,
poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr
224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, i poz. 1429.
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