ZARZĄDZENIE NR 5/13
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 8 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1998 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. ), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2, art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm. ), § 8 ust. 1 i
2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004r. Nr 207 poz. 2108 , z późn. zm. ), uchwały
XXVIII/201/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów, Burmistrz Miasta Złotowa zarządza, co
następuje:
§ 1. Powołać w skład komisji przetargowej upoważnionej do przeprowadzenia przetargów ustnych
nieograniczonych w dniu 08.01.2013 r.
na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi: nr nr 25/2, 26/2 o łącznej pow. 957
m2 (pod zabudowę mieszkaniową), nr 32/4 o pow. 744 m2 wraz z udziałem 1/2 części w dr. wew. oznaczonej
nr nr 532/6, 34/4, 35/7 o łącznej pow. 129 m2 (pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług), nr nr
32/5, 34/3, 35/5 o łącznej pow. 775 m2 wraz z udziałem 1/2 części w dr. wew. oznaczonej nr nr 532/6, 34/4,
35/7 o łącznej pow. 129 m2 (pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług),
na dzierżawę nieruchomości: w rej. ul Rogatki, oznaczonej jako działka nr 44/9 pow. 5,33 58 ha oraz w rej.
ul. Mokrej, oznaczonej jako działka nr 229 (część o powierzchni 200 m2)
Przewodnicząca – Danuta Kusiak, Członkowie - Maciej Hermann, Elżbieta Michałek
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