ZARZĄDZENIE NR 18/13
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie sprostowania treści ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 14 stycznia 2013r.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Bolesława Chrobrego w Złotowie
Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001r.
Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 11, art.13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (j.t. z 2010r. Dz.U.Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Z powodu błędnie podanej powierzchni budynku użytkowego przy ul. Bolesława Chrobrego w Złotowie
prostuje się tekst ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 14 stycznia 2013 r. , który otrzymuje
brzmienie:
„Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy
ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonej jako zabudowana działka nr 125/4 pow. 94 m2 . Nieruchomość
zabudowana jest budynkiem użytkowym o powierzchni 106,31 m2 . Cena wywoławcza – 52.800 zł, wadium –
10.000 zł Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 1.500 zł.
Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie
później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
w Złotowie w godz. od 8.00 do 14.00 lub na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 w terminie do 11
lutego 2013 r. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie
oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia
umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Szczegółowe informacje
w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 67 263 26 40 wew. 23.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
Złotowa
Jerzy Kołodziejczyk
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