Zarządzenie nr 8/2020
Wójta Gminy Krasne
z dnia 7 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 06.02.2020 w sprawie
ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Krasne oraz powołania komisji przetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65), § 3 ust. 1, § 6 ust. 1, § 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 (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1490)
oraz Uchwały nr VII/50/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zarządza się, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 6/2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 06.02.2020 w

sprawie

ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Krasne oraz powołania komisji przetargowej. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr
6/2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 06.02.2020 informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie otrzymuje brzmienie:
„Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
najem, dzierżawę lub użyczenie: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po dawnej szkole
podstawowej o pow. użytkowej 514,16 m2, położona w miejscowości Milewo-Szwejki, obręb MilewoSzwejki, oznaczona jako działka 16/7, o powierzchni 0,3753 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6 oraz
nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Milewo-Szwejki, obręb MilewoSzwejki, oznaczona jako działka 16/8, o powierzchni 1,8065 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6,
stanowiąca własność Gminy Krasne, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, zgodnie z wykazem z dnia 16.12.2020 nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu, jak również po uprzednim wydaniu przez Radę Gminy Krasne uchwały
nr VII/50/2019

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości.”
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

