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Burmistrza Miasta Kalety z dnia 2 pazdziernika 2012 roku

w sprawie ogtoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz
nieruchomosci niezabudowanej stanowiacej wlasno§c~ gminy Kalety, obnizenia ceny do
II przetargu oraz powolania komisji przetargowej

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 , art. 40 ust. 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomos'ciami (Dz. U. Nr 102, poz.
651 z 2010 r.), przepisow rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108), oraz na podstawie uchwaly Nr 171/XXV/2001 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 lipca 2001 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy dzialek
stanowi^cych mienie gminne

zarzijdzani, co nast^puje:

§1-
Oglaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej,
stanowiacej wlasnosc gminy Kalety, polozonej w Kaletach przy ul. D^browskiego i ul.
Wolnosci, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 3561/70 o powierzchni 0,1576 ha,
karta mapy 1 dod. 1 J^drysek, zapisanej w ksi^dze wieczystej S^du Rejonowego w

Tarnowskich G6rach pod numerem GLIT/00059143/1

§2.
Ustalam cene wywolawcza^ w/w nieruchomosci do II przetargu w wysokosci 79 000 zl.

§3.
Termin i warunki przetargu zawiera ogloszenie o przetargu stanowi^ce zal^cznik nr 1 do
niniejszego zarz^dzenia.

§4.
Powoluj e si$ komisj e przetargow^ do przeprowadzenia przetargu na zbycie w/w
nieruchomosci w skladzie:

Boleslaw Gruszka - przewodnicz^cy komisji
Malgorzata Mazur - czlonek
Izabela Rapczyhska - czlonek
Marek Parys - czlonek
Martyna Ganc - czlonek

§5.
Komisja przeprowadza przetarg na zasadach okres"lonych w rozporz^dzeniu Rady Ministr6w
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz
rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

§6.
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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