Zarządzenie Nr 67/2019
Burmistrza Maszewa z dnia 18 lutego 2019 roku.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartym ustnym nieograniczonym przetargu zabudowanej
nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej
położonych w obrębie Maszewo – 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z
2018r. poz.994 ze zm.) oraz, art.37 ust.1, art.38 ust.1i2, art.39 ust.1i3, art.40 ust.1 pkt 1 i art.67 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze
zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz.
1490), a także uchwały Nr XII/99/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 marca 2008r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami oraz uchylenia uchwały (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2008 roku Nr 49 poz.1084) zarządza się, co następuje:
§1. czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
murowanym budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 52,90m2 usytuowanego na działce Nr 34/33
o pow.65,00m2 oraz udziału w działce Nr 34/44 o pow.919,00m2 do 45/10000, jako dojazdowej,
położonych w obrębie Maszewo – 1, miasto Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej, zostanie
przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 roku o godz.1140, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie,
przy ul. Plac Wolności 2, przez komisję przetargową w składzie, jak poniżej:
1. Pan Dariusz Werner

- przewodniczący komisji

2. Pani Magdalena Płocha

- członek komisji

3. Pani Wrońska Izabela

- członek komisji.

§2. Dokładne informacje odnośnie przetargu i uczestnictwa w nim opisano w ogłoszeniu
przetargowym umieszczonego na stronie internetowej zakładka BIP, Urzędu Miejskiego w Maszewie,
jak i wywieszonego na tablicy ogłoszeniowej ww. urzędu.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

