ZARZĄDZENIE NR 107/2014
BURMISTRZA ŚREMU
z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej ewidencyjnymi
numerami działek: 56/10, 56/11 i 56/16
Na podstawie art. 26 i 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1), art. 25 ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997 r.
o gospodarce
nieruchomościami
(tj.
2
Dz. U. z 2014 r.
poz.
518 ze zm. )
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 (tj. Dz.U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 695), zarządzam co
następuję:
§ 1. Postanawia się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną
w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczoną ewidencyjnymi numerami
działek: 56/10, 56/11 i 56/16 o łącznej powierzchni 1.8483 ha, dla których
Sąd Rejonowy w Kościanie - IX Wydział Zamiejscowy w Śremie - prowadzi
księgi wieczyste nr PO1M/00000562/8 i PO1M/00048907/7.
§ 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego.
§ 3. 1. Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości
400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym przetargu, cenę
wywoławczą w drugim przetargu ustala się na poziomie 50 % ceny
wywoławczej z pierwszego przetargu.
§ 4. Uchyla się zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Śremu z dnia 17 maja
2012 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości
gruntowej położonej w Zbrudzewie przy ul. Śremskiej, oznaczonej
ewidencyjnym numerem działki 56/16.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Pionu Skarbu
Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Adam Lewandowski
1] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.
379.
2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805 i 906.
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