
ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2022

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 8 lutego 2022 roku

zmieniające zarządzenie nr 0050.7.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2022 roku  

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Kosztowie

Na podstawie art. 4 pkt 9, art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28, art. 37 ust. 1 , art. 38,

art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r., poz 1899 ze zm.), art. 37a i 37b ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. 

U. 2021, poz. 1275 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2021r., 

poz. 2213, t.j.)  oraz uchwały Nr XXIII/177/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2008 

roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania 

nieruchomości  stanowiących  własność  Miasta  i  Gminy  Wyrzysk  (Dz.  Urz.  Woj.  Wlkp,  nr  169,

poz. 2828) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Punkt IV załącznika nr 1 do zarządzenia nr 0050.7.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia

18 stycznia 2022 roku otrzymuje następujące brzmienie: 

„IV. W przetargu mogą brać udział osoby, które: 

1) wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie wskazanym w tabeli na podane poniżej konto (liczy się 

data uznania kwoty przez bank na rachunku gminy):  

Nadnotecki Bank Spółdzielczy:   63 8937 0007 0000 1906 2000 0060. 

2) są właścicielami następujących nieruchomości przyległych:

• nieruchomości oznaczonej nr 8106/1, obręb Kosztowo;

• nieruchomości oznaczonej nr 166/10, obręb Kosztowo,

• nieruchomości oznaczonych nr 167/6, 167/13 i 167/14, obręb Kosztowo

3) zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu,

4) dostarczą    do dnia    22.02.2022r.   do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul.  Bydgoska 29 (pokój numer 1 –   

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Wyrzysku) w zamkniętej kopercie następujące dokumenty:

1) osoby fizyczne:  

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

-kserokopię dokumentu tożsamości,

- pisemne oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. IV ppkt  2;



2) osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

- kserokopię dokumentu tożsamości,

- aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. IV ppkt  2;

- oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

3) osoby prawne:

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

- aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

- kserokopię dokumentu tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. IV ppkt  2,

- oświadczenie, że zapoznały się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.”

§  2.  Pozostałe  postanowienia  zarządzenia  Burmistrza  Wyrzyska  nr  0050.7.2022

z dnia 18 stycznia 2022 roku pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń …...................................

Zdjęto z tablicy ogłoszeń       ....................................…



Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.31.2022

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 8 lutego 2022 roku

zmieniającego  zarządzenie  nr  0050.7.2022  Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia  18  stycznia  2022  roku

w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu  ustnego  ograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej

w Kosztowie.

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 0050.7.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 stycznia 2022 roku 

w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu  ustnego  ograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej

w  Kosztowie  w  punkcie  IV  popełniono  błąd  pisarski,  polegający  na  wpisaniu  nieprawidłowego 

terminu  dostarczenia  dokumentów  do  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku.  Termin  na  złożenie 

dokumentów  nie  może  być  dłuższy  niż  termin  do  wnoszenia  wadium  oraz  wyznaczony  termin 

przetargu. Niniejszym zarządzeniem nastąpiło sprostowanie terminu, o którym mowa powyżej. 


