
 

ZARZADZENIE  Nr 0050.80.2011 

Burmistrza Żelechowa 

z dnia 05 października 2011 r 
 

 

W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Żelechowie stanowiących 

własność Gminy Żelechów. 
  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym   

(Dz.U. z 2001 r  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.11 ust.1, art.25 ust.1, art.37 ust.1, art.38 

ust.1 i 2, art.39 ust.1, art.40, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. z 2010 r Nr 102, poz.651 z późn. zm.), §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 

na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr XX/158/09 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2009 r zarządzam co następuje:  
 

§ 1 
Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych położonych w Żelechowie stanowiących własność Gminy Żelechów, 

położonych w Żelechowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1665/1, 1665/2, 

wymienionych w ogłoszeniu o przetargu nr WP.GG.72241/3/2009, stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia, w dniu 10 listopada 2011 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Żelechowie w sali nr 13 o godzinie 10
00

. 
  

 
 

§ 2 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, na stronach internetowych urzędu, co najmniej na 

30 dni  przed wyznaczonym terminem przetargu ponadto rozplakatowaniu na terenie miasta i 

gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§3 

Obniża się cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, 

stosownie do art.67 ust.2 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  do wysokości 

34.000,00 zł netto a po doliczeniu obowiązującego podatku VAT 23% do kwoty 41.820 zł 

brutto. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

w Wydziale Planowania i Zarządzania Infrastrukturą. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 

(-) 

Mirosława Miszkurka 

 

 

 

 


