
ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2022

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 11 października 2022 roku

zmieniające zarządzenie nr 0050.152.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 13 września 2022 roku 

w  sprawie  ogłoszenia  I  przetargu  ustnego  ograniczonego  na  sprzedaż  prawa  własności

nieruchomości położonej w Osieku nad Notecią

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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

z 2021 r., poz 1899 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 2021,

poz. 2213) 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),  zarządzenia  nr  0050.156.2021  Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia  6  września  2021  w  sprawie

upoważnienia Zastępcy  Burmistrza Wyrzyska do składania oświadczenia woli  w zakresie zarządu

mieniem Gminy Wyrzysk, zarządzam co następuje: 

§ 1.  Punkt VI załącznika nr 1 do zarządzenia nr 0050.152.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia

13 września 2022 roku otrzymuje następujące brzmienie: 

„VI. Warunki uczestniczenia w przetargu

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):  Bank Spółdzielczy w Więcborku

68 8162 0003 0027 5365 2000 0110.

§  2.  Pozostałe  postanowienia  zarządzenia  Burmistrza  Wyrzyska  nr  0050.152.2022

z dnia 13 września 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 0050.170.2022

Burmistrza Wyrzyska

z dnia 11 października 2022 roku

zmieniającego zarządzenie  nr  0050.152.2022 Burmistrza  Wyrzyska z  dnia  13 września  2022 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości

położonej w Osieku nad Notecią.

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta i Gminy Wyrzysk nastąpiła zmiana numeru

rachunku bankowego do dokonywania wpłat wadium. W związku z powyższym wprowadzenie zmian

jest konieczne. 


