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Zarządzenie nr 41 /2021 

Wójta Gminy Kawęczyn 

z dnia 14 września  2021 r. 
 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej - 
stanowiącego odrębną własność,  lokalu mieszkalnego nr 2 , będącego własnością Gminy Kawęczyn, 
znajdującego się w budynku mieszkalnym dwulokalowym nr 12 w miejscowości Będziechów, gm. 
Kawęczyn  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
Dz.U.2021.1372 t.j.  ),art.  37 ust 1. ,  art. 38 ust. 1 i 2, ,art. 40 ust.1 pkt.  1, ust. 2 i 3,   ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 ust.1, §6 
oraz 8- §13 przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490 ze 
zm.),  
Wójt Gminy Kawęczyn zarządza: 

§1 
Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości lokalowej -  stanowiącego 
odrębną własność,  lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 70,00 m², wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi o powierzchni 13,26m², będącego własnością Gminy Kawęczyn, znajdującego się w 
budynku mieszkalnym dwulokalowym nr 12 w miejscowości Będziechów, gm. Kawęczyn, wraz z 
udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8326/19825 części wspólnych budynku i innych 
urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w tym samym udziale 
współwłasności działki nr 235/1 z ogólnej powierzchni 1845m²,zapisanej w księdze wieczystej  
KN1T/00051789/5  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku. 
 

§2 
Ustalam treść ogłoszenia przetargu. Ogłoszenie stanowi  Załącznik nr 1. 
 

§3 
 Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia w dniu 15.10.2021r. przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości lokalowej, w następującym składzie: 

1.  Halina Ambroziak-Juszczak     Przewodniczący Komisji 
2. Karolina Gil                                 Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3. Edyta Balcerzak                         Członek Komisji 
4. Ewa Frontczak                           Członek Komisji 
5. Agnieszka Sasiak                       Członek Komisji 
6. Monika Jatczak                          Członek Komisji  
7. Beata Andrzejewska                 Członek Komisji  
8.  

§4 
Wprowadzam  regulamin przetargu zgodnie z Załącznikiem nr 2. 
 

§5 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki 
przestrzennej i lokalowej. 
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§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak 

 


	§6
	§6

