Zarządzenie Nr 74/2019
Burmistrza Maszewa z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartych ustnych nieograniczonych przetargach
niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo,
przy ul. Stargardzkiej, stanowiących własność Gminy Maszewo.
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.1 i 2, art.39 ust.2 i 3, art.40 ust.1 pkt 1 i art.67 ust.1
i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018r.
poz.2204 ze zm.) w związku z §4 i §13 rozporządzenia 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) oraz 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. W związku z zakończeniem, trzecich ustnych nieograniczonych przetargów wynikiem
negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie
Maszewo - 3, miasto Maszewo, oznaczonych geodezyjnie, numerami działek, jak poniżej w
zestawieniu przedstawiono, ogłasza - organizuje się czwarte ustne przetargi nieograniczone.
MINIMALNE
POSTĄPIENIE nie mniej niż 1%
ceny wywoławczej z
zaokrągleniem do
pełnych dziesiątek
złotych

CENA
WYWOŁAWCZA
+ VAT

WADIUM płatne w
pieniądzu PLN
(5% ceny
wywoławczej)

NR
DZIAŁKI

NR KW

POWIERZCHNIA

580/8
580/12

SZ1O/000286
78/4

570,00m2
556,00m2

220,00zł
60,00zł

21.384,00zł
5.467,50zł

1.069,20zł
273,38zł

580/9
580/12

SZ1O/000286
78/4

592,00m2
556,00m2

230,00zł
60,00zł

22,234,50zł
5.710,50zł

1.111,73zł
285,53zł

580/10
580/12

SZ1O/000286
78/4

524,00m2
556,00m2

200,00zł
60,00zł

19.683,00zł
5.103,00zł

984,15zł
255,15zł

580/11
580/12

SZ1O/000286
78/4

514,00m2
556,00m2

200,00zł
50,00zł

19.318,50zł
4.981,50zł

965,93zł
249,08zł

UWAGI

dz. Nr 580/12 zostanie
zbyta w udz. do 259/
1000 części z dz. Nr
580/8, jako ojazdowa
dz. Nr 580/12 zostanie
zbyta w udz. do
269/1000 cz. z dz. Nr
580/9, jako dojazdowa
dz. Nr 580/12 zostanie
zbyta w udz. do
238/1000 cz. z dz. Nr
580/10, jako dojazdowa
dz. Nr 580/12 zostanie
zbyta w udz. do
234/1000 cz. z dz. Nr
580/11, jako dojazdowa

§2. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 25 marca 2019 roku, od godziny 1000 (zgodnie z
harmonogramem przedstawionym w ogłoszeniu przetargowym) w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Maszewie, przy ul. Plac Wolności 2, przez komisję przetargową w składzie:
1. Pan Dariusz Werner

- przewodnicząca komisji

2. Pani Magdalena Płocha

- członek komisji

3. Pani Izabela Wrońska

- członek komisji

§3. Dokładne informacje w kwestii 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.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie oraz umieszczeniu na stronie internetowej
zakładka BIP ww. urzędu.

