
ZARZĄDZENIE Nr 259/2020

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska będących lokalami mieszkalnymi nr 2,

3, 5, 6 znajdujących się w budynku po byłej szkole w Świszewach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z

2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z negatywnym wynikiem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 93,55 m2 położonego w budynku po byłej szkole w

miejscowości  Świszewy  wraz  z  pomieszczeniami  przynależnymi  i  udziałem  we  współwłasności

nieruchomości  wspólnej  10963/88695  (działka  Nr  99  o  pow.  5200  m2  ,  obręb  Świszewy,  KW

WL1R/00033681/8  obniżam  cenę  wywoławczą  w  drugim  przetargu  ustnym  nieograniczonym  do

kwoty 10 400,00 zł.

§ 2

W związku z negatywnym wynikiem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 103,79 m2 położonego w budynku po byłej szkole

w miejscowości  Świszewy  wraz  z  pomieszczeniem przynależnym i  udziałem we współwłasności

nieruchomości  wspólnej  12696/88695  (działka  Nr  99  o  pow.  5200  m2  ,  obręb  Świszewy,  KW

WL1R/00033681/8)  obniżam cenę  wywoławczą  w  drugim przetargu  ustnym nieograniczonym do

kwoty 11 550,00 zł.

§ 3

W związku z negatywnym wynikiem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 43,79 m2 położonego w budynku po byłej szkole w

miejscowości  Świszewy  wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym  i  udziałem  we  współwłasności

nieruchomości  wspólnej  21034/88695  (działka  Nr  99  o  pow.  5200  m2  ,  obręb  Świszewy,  KW

WL1R/00033681/8)  obniżam cenę  wywoławczą  w  drugim przetargu  ustnym nieograniczonym do

kwoty 3 950,00 zł.

§ 4

W związku z negatywnym wynikiem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 36,26 m2 położonego w budynku po byłej szkole w

miejscowości  Świszewy  wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym  i  udziałem  we  współwłasności

nieruchomości  wspólnej  21483/88695  (działka  Nr  99  o  pow.  5200  m2  ,  obręb  Świszewy,  KW

WL1R/00033681/8)  obniżam cenę  wywoławczą  w  drugim przetargu  ustnym nieograniczonym do

kwoty 3 250,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                 Marek Dorabiała


