ZARZĄDZENIE NR 48/2003
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
Z dnia 2 grudnia 2003 roku
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki 423 położonej w miejscowości
Zacharzyn

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku,
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 roku, Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje :
$1. 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki Nr 423 położonej w Zacharzynie w terminie
ustalonym w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
a) Peksa Lucyna – Przewodnicząca,
b) Kwapisz Sylwia – Członek,
c) Szymaniak Aleksandra – Członek .
$2. W rokowaniach mogą wziąć udział właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z działką
423.
$3. 1. Komisja zobowiązana jest do właściwego przeprowadzenia rokowań.
2. Komisja przed przystąpieniem do rokowań powinna :
a) sprawdzić nienaruszalność ofert, b) sprawdzić, czy oferty zostały złożone w terminie; oferty złożone po terminie nie
podlegają rozpatrzeniu.
3. Prowadząc rokowania Komisja powinna :
a) toczyć je osobno z każdym zainteresowanym,
b) zachować wobec pozostałych uczestników i osób trzecich w tajemnicy wszelkie informacje.
$3. Cena ustalona z nabywcą w rokowaniach stanowić będzie cenę sprzedaży działki.
$4. Ustalam, iż uzyskana – w wyniku przeprowadzonych rokowań- cena sprzedaży działki nie może być niższa niż
2.500 zł. s ł o w n i e : dwa tysiące pięćset złotych.
$5. 1. Komisja zobowiązana jest do sporządzenia z przeprowadzonych rokowań protokołu podpisanego przez
Przewodniczącego Członków Komisji oraz osobę, która została wybrana na nabywcę działki.
2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 podlega przedłożeniu Wójtowi Gminy celem zatwierdzenia.
$6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

