
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  3/15 
 

Burmistrza  Gminy  i  Miasta Gryfów Śląski  
z dnia 8 stycznia 2015 roku 

 
 

w sprawie: ustalenia trybu przetargu i ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości, 
położonej w obrębie 2 Gryfów Śląski.  

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
/t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm./ oraz art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art.40 ust.3, art. 67  
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  
z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) zarządza, co następuje: 
 
§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 1/27 części 

fizycznie niewydzielonej w  nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według danych  
z operatu ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów Śląski jako działki  nr 336/12, 336/15, 296/2, 
322/31 o łącznej  o pow. 1954 m2,  ze wskazaniem pod zabudowę komercyjną 1 segmentu  
garażowego  nr 27  w  IV  szeregu. 
 

2.Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargów ustnych  ograniczonych  do  najemców 
lub właścicieli byłej zabudowy garażowej związanej z katastrofą budowlaną  muru obronnego 
2014  -  dwóch udziałów po 1/27 części fizycznie niewydzielonych  każdy w  nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej według danych z operatu ewidencji gruntów obrębu 2 Gryfów 
Śląski jako działki  nr 336/12, 336/15, 296/2, 322/31 o łącznej  o pow. 1954 m2,  ze 
wskazaniem pod zabudowę komercyjną 2 segmentów garażowych nr 25 i nr 26  w IV szeregu. 

 
3.Ustala się cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla każdego z udziałów  po 1/27 
części fizycznie niewydzielonej w nieruchomości z prawem do zabudowy wskazanego 
segmentu garażowego na kwotę 2.600 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych)  podlegająca  
podatkowi VAT według  obowiązującej stawki. 

 
4.Ustala się wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla każdego z 
udziałów po  udziałów 1/27 części fizycznie niewydzielonej w nieruchomości z prawem do 
zabudowy wskazanego segmentu garażowego. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Sporządziła:  insp. Celina Buca 
 
 


