
ZARZĄDZENIE Nr 0050.221.2018

Burmistrza Wyrzyska 

z dnia 2 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie nr 0050.201.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 września 2018

roku  w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż

nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 25 ust 1 i ust. 2, art. 28, art 37 ust. 1,

art.  38,  art.  40  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/177/08

Rady  Miejskiej  w  Wyrzysku  z  dnia  29  sierpnia  2008  roku  w  sprawie  określenia  zasad

nabywania,  zbywania,  obciążania,  wydzierżawiania  i  wynajmowania  nieruchomości

stanowiących  własność  Miasta  i  Gminy  Wyrzysk  (Dz.  Urz.  Woj.  Wlkp.  Nr  169,  2828)

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  W załączniku  do zarządzenia  nr  0050.201.2018 Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia

6  września  w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż

nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią punkt „I. Oznaczenie nieruchomości będącej

przedmiotem przetargu” otrzymuje następujące brzmienie:

Lp Położe-
nie

Opis
nierucho-

ości

Przeznaczenie Księga wieczysta Nr
działki

Pow.
w ha

Cena w zł Termin
wnoszenia
wadium

Wysokość
wadium

Miejsce i czas
przetargu

1 Osiek 
nad 
Notecią

Działka  
zabudowana

Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej
i usługowej 
oznaczone 
symbolem 
MW/U

PO2H/00014888/2 877/25 0,5551 268.410,00 11.10.2018 26.841,00 15.10.2018r. - 
Urząd Miejski
w Wyrzysku,
ul. Bydgoska 29
sala nr 9 
(parter),
godz. 9.00



§  2.  Ogłoszenie  o  przetargu  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, opublikowanie w prasie

obejmującej swoim zasięgiem co najmniej powiat, na stronie internetowej  www.wyrzysk.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Pozostałe postanowienia zarządzenia nie ulegają zmianie. 

§  4.  Wykonanie  zarządzenie  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wykaz wywieszono w dniu ….............................................

Wykaz zdjęto w dniu ….......................................................

http://www.wyrzysk.pl/

