
Zarządzenie Nr G.72241.7Zarządzenie Nr G.72241.7Zarządzenie Nr G.72241.7Zarządzenie Nr G.72241.7.2009.EDU.2009.EDU.2009.EDU.2009.EDU    
Burmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta Sandomierza    

z dnia z dnia z dnia z dnia 7 listopada7 listopada7 listopada7 listopada 2012 roku 2012 roku 2012 roku 2012 roku    
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzeniaw sprawie ustalenia warunków przeprowadzeniaw sprawie ustalenia warunków przeprowadzeniaw sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugich drugich drugich drugich rokowań rokowań rokowań rokowań    

 po po po po    IIIIIIIIIIII    przetarguprzetarguprzetarguprzetargu ustnym ustnym ustnym ustnym    
 nieograniczonym nieograniczonym nieograniczonym nieograniczonym    na sprzedaż nieruchomościna sprzedaż nieruchomościna sprzedaż nieruchomościna sprzedaż nieruchomości    

    
    

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                             
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 pkt. 
9, art. 28, art. 37 ust.1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm. )               
w związku z § 4 ust. 2, ust. 3, § 8 ust.1, § 25 ust.1 pkt. 8 oraz § 28 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 
poz. 2108 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały Nr  XXVI/237/2008 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 października 2008r, w sprawie sprzedaży nieruchomości, 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
1. Przeprowadzić drugie rokowania po III przetargu ustnym nieograniczonym na 

sprzedaż nieruchomości położonej w Sandomierzu przy ul. Żeromskiego 10, 
oznaczonej nr ewid. 812/1812/1812/1812/1  o pow. 0,0,0,0,0376037603760376 ha  

2. ustala się: 
− cenę wywoławczą brutto w wysokości 272727270000.0.0.0.000,0000,0000,0000,00 zł ( słownie: 

dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).  
− zaliczkę w pieniądzu w wysokości 44440000.000,00.000,00.000,00.000,00 zł( słownie: czterdzieści 

tysięcy złotych) 
 

§ 2 
 

Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań powierzam Komisji Przetargowej 

powołanej Zarządzeniem NR G.6870.1.2012.EDU Burmistrza Miasta Sandomierza              

z dnia 15 marca 2012 roku. 

 
§ 3 

    
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Burmistrz Sandomierza 
 
        mgr inż. Jerzy Borowski 


