
O G Ł O S Z E N I E Nr 1/2019

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 19 listopada 2019 roku 

w sprawie powtórzenia czynności przetargowych na sprzedaż działki oznaczonej

numerem 726/1 o pow. 0,0976 ha, położonej w obrębie 0001 m. Wyrzysk

Na podstawie  art. 58 § 1 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz.
U. z 2019 r. poz. 1145 ), art.  38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 0050.265.2018
Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zadań dla Zastępcy
Burmistrza Wyrzyska oraz Zarządzenia Nr 0050.266.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20
listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wyrzyska do składania
oświadczenia  woli  w  zakresie  zarządu  mieniem  Gminy  Wyrzysk,   Burmistrz  Wyrzyska
ogłasza  powtórzenie  czynności  przetargowych  na  sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej
numerem 726/1 o pow. 0,0976 ha, zapisanej w KW PO2H/00014923/0 jako własność Gminy
Wyrzysk, położonej w obrębie 0001 m. Wyrzysk  dla osób, które wpłaciły wadium w terminie
wskazanym w ogłoszeniu  o  przetargu  określonym w  Zarządzeniu  Burmistrza  Wyrzyska
Nr  0050.129.2019  z  dnia  1  października  2019  roku  w  sprawie  ogłoszenia  III  przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku oraz przystąpiły
do  licytacji  w  dniu  13  listopada  2019  roku.  Ustala  się  termin  powtórzenia  czynności
przetargowych na dzień 23 grudnia 2019 roku na godz. 9.00. Miejsce i czas przetargu: Urząd
Miejski w Wyrzysku ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk, sala nr 9 (parter). 
Powtórzenie  czynności  przetargowych  następuje  od  ustalenia  osób  dopuszczonych
do  uczestnictwa  w  przetargu  a  następnie  licytacji.  Pozostałe  warunki  zamieszczone
w Zarządzeniu  nr  0050.129.2019 Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia  1  października  2019 roku
w sprawie  ogłoszenia  III  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości
położonej w Wyrzysku pozostają bez zmian. 

Ogłoszenie  o  powtórzeniu  czynności  przetargowych  podaje  się  do  publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku,
opublikowanie na stronie internetowej  www.wyrzysk.pl, w Biuletynie informacji Publicznej
oraz w prasie obejmującej swoim zasięgiem co najmniej powiat. 

  Z up. Burmistrza

(-) Jacek Wiśniewski
 Zastępca Burmistrza

http://www.wyrzysk.pl/

