
ZARZĄDZENIE NR 49/2017

WÓJTA GMINY JASTRZĄB
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie: ogloszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
gruntowych niezabudowanych stanowiących wlasnośó Gminy Jastrząb.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z2016 t.,poz.446 zpóżn. zm.), art. 13 ust. 1' art.25' afi.2'7, art.28, art.

38, art. 39 ust. 1, afi. 40 ust. 1 pkt 1) i afi. 67 ust. 1 i2pkt2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późrl' zm') oraz $ 3 ust. 1, $ 4' $

6 i $ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. Dz. U. 2014 r. poz.
l490 z póżn' zm'), Wójt Gminy Jastrząb

zarządza co następuje:

$1.

1. ogłasza się II przętarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowyclr

niezabudowanych przeznaczonych pod osiedle zabudowy jednorodzinnej położonych

w Jastrzębiu.

2. Termin przeprowadzenia II przętargu ustala się na dzień l sierpnia 2017 r. o godzinie

1 1@ w budynku Urzędu Gminy Jastrząb _ sala konferencyjna.

3. Uczestnik przetargu zobowtą;zany jest wnieśó wadium w pieniądzu w wysokości l0%

ceny szacuŃowej.

4. Ustala się kwotę postąpienia w wysokości 1% od wartości szacunkowej nieruchomości

zaokrąglającją do pełnych złotych w górę.

5.

6.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaŻy wraz z cenami

spuedaŻy wg wańości netto oraz treśó ogłoszenia o II przetargu stanowi załącznik nr 1

do niniej szego Zarządzenia.

ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie

informacj i publicznej Urzędu Gminy w Jastrzębiu, na stronie głównej Urzędu Gminy

Jastrząb w prasie lokalnej - ,,Tygodnik Szydłowiecki '', oraz wywieszenie na urzędowej

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastrząb.

s2.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia. l,V,fl, "t'ii ii, 
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