Burmistrz Miasta
tel.:

Kotra

62-6001(olo. ul. Stary Rynek I
0; 63 272231 l; fax : 632722984
www.kolo.pl ;'e-mail : bururistrz@kolo.pl

(r3 272081

ZARZ|DZENIE Nr OA.0050. 1 1 5.20
BURMISTRZA MIASTA KOI,A
z dnia 8 lipca 2Al9 r

1

9

w spmwie ustaleuia ceny rvyrvo.lawczej do rokowari, wysoko$ci zaliczki na zabezpieczenie koszt6w
zwi4zanych z przeplowadzettienr rokolvari w sprawie sprzeda2y nieruchonro6ci i ogloszenia
wykazu.
Na poclstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy zclnia 8 rnarca I990 r. o sanrozqclzie gnrinrrynr ( Dz. U. z
2018 r. poz.994 zezm.) omz art. 13 ust. I i art. 37 ust. 1 omz arl. 40 ust. I pkt 2, ust. 2a i ust. 3,
art. 35 ust. I i 2 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchorrroScianri (Dz.U. 22018
r,, poz. 2204 ze znr.) oraz na podstawie Uchwaly Nr LXII/581/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia
17 pafldziernika 2018 toku w sprawie rvyra2enia zgody na zbycie nieruchonroSci gluntowe.i,
polozonej w l(ole przy ul. Nag6rnej, Burmistrz Miasta Kolazarz4dza, co nastEpuie:

$1

l.

Postanarvia siq zbyi w trybie rokowari po drugiur przetargLr zakoriczonynr wynikiem
negatywnynl, nierucltotnoSi gruntow4 stanowiqc4 dzialki oznaczone nr geodezyjnyrni l/B (ark.
mapy 34) o pow. 0,0057 ba,l/9 (ark. mapy 34) o pow.0,0143 hai2/5 (ark. nrapy 34) o pow.
0,0025 ha, polo2on4 r.v l(ole przy ul. Nag6rnej, na zbycie kt6re.i zgodg r,vyrazita Rada Miejsl<a w

Kole.
2. Ustala sig ceng rvywo.lawcz4 dla nieruchomo6ci okreSlonej w pkt I w rvysokoSci
14 862,80 zl + 3 418,44 zl (23 '% VAT) = 18 281,24 zl (slownie: osienrna5cie tysigcy dwie$cie
osienrclziesi4t jeden zlotych 24l 100).

$2
WysokoS6 zaliczki na zabezpieczenie koszt6w zwiqzanych z przeprowadzeniem rokowania ustala
sig rra krvotg I 000,00 zl (slownie: jeden tysi4c zlotych 00/100).

-

$3
Wykaz nieruchomo$ci przezraczonej do sprzeda2y, o kt6rej mowa \.v $ I stanor,vi zal4cznik do
niniejszego zarzqclzenia i podlega wywieszeniu na okrcs 2l dni na tablicy og.loszeri lv Urzgdzie
Miejskim w Kole, a informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej
wiadontoSci poprzez ogloszenie w plasie lokalnej, tak2e na stncnie internetowej urzgdu.

$4
Wykorranie zarz4dzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Cospodalki Nieruchorno$cianti
Spraw Lokalowych.
Przeprorvadzenie tokorvania powierzam powotanej konrisjido przeprcwadzania przetargdrv i
rokowari powolane.i zarz4clzenietn nr OA.0050.2.2019 z dniaT stycznia 2019 r.

$s
Traci moc Zarzqdzenie Nr OA.0050.4A.2019 Burnristza Miasta Kotazdnia 5 marca 2019 r.

s6
Zavqdzenie wchodzi w Zycie z dnienr podpisania.
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