
 
Zarządzenie Nr  60/2011 
  Wójta Gminy Leoncin 
       z dnia 26 lipca 2011 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonej w obrębie Nowe Polesie, oznaczonej nr 191/2, 191/3. 
 
 
 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  art. 25 ust.1, art. 39 ust.1 ustawy z dnia                
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651                        
z późn. zm.), § 8 ust.1 i 2 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.), zarządza się, co następuje : 
 
 
§ 1.1. Przeprowadza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leoncin  położonej w obrębie Nowe Polesie, 
składającej się z działek ewidencyjnych nr 191/2, 191/3, o łącznej powierzchni 0,1230 ha, dla 
której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. prowadzi księgę wieczystą 
WA1N/00051692/4.    
2. Obniża się cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego 
przetargu do kwoty 84 474,00 zł, z tym,  że nie obniża się ceny gruntu, zaś obniża się cenę 
budynku o 25 %. 
 
§ 2. 1.  Warunki sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1,  określa się w ogłoszeniu                         
o przetargu, w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.  
2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez: 
− wywieszenie ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy,  
− zamieszczenie na stronach internetowych: www.leoncin.nbip.pl (przetargi), 

www.leoncin.pl 
− zamieszczenie w tygodniku „Gazeta Nowodworska” (prasa o zasięgu obejmującym 

powiat). 
 
§ 3.  Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której 
mowa  w § 1, w następującym składzie: 
Przewodnicząca :      Ewa Pawłowska     - insp. ds. gospodarki nieruchomościami 
Członkowie:              Aniela Jarząbek     - insp. ds. budownictwa i inwestycji 
                                  Barbara Kicińska   - insp. ds. gospodarki komunalnej 
 
         
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
WÓJT GMINY 
Adam Mirosław Krawczak  

 
 


