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Burmistr/a Miasta Kalety z dnia 3 pazdziernika 2012 roku

w sprawie: ogloszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa
wieczystego uzytkowania nieruchomosci, obnizenia ceny do trzeciego przetargu oraz
powoiania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust. 3 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 102 z 2010
r., poz. 65 lr.), przepisow rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrze&iia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowan na zbycie nieruchomoSci
(Dz. U. Nr 207, poz. 2108), oraz na podstawie uchwaly Nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 27 pazdziernika 2012 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomosci

zarz^dzam, co nast^puje:

§1.
Oglaszam trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomosci niezabudowanych, polozonych w Kaletach przy ul. Powstaricow Sl^skich,
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 130/22 o powierzchni 0.1410 ha i 131/22 o
powierzchni 0.1291 ha, na karcie mapy 4 Kalety, zapisanych w ksiedze wieczystej S^du
Rejonowego w Tarnowskich Gorach pod numerem GL1T/00090631/8.

§ 2 . '
Obnizam cene; wywolawcza^ nieruchomosci do III przetargu i ustalam dla nich cen$
wywolawcz^ nastepuj^cej wysokosci:
dla dzialki nr 130/22 w wysokosci 54.900 zl,
dla dzialki nr 131/22 w wysokosci 49.900 zl.

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

§4.
Powoluje si^ komisj? przetargow^ do przeprowadzenia przetargu na zbycie w/w
nieruchomosci w skladzie:

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

§5.
Komisja przeprowadza przetarg na zasadach okreslonych w rozporz^dzeniu Rady Ministrow
z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz
rokowan na zbycie nieruchomosci (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

§6.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. T CI^
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