
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 
WÓJTA GMINY PRZELEWICE 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia I I I ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, działki 
nr 29 z obrębu Płońsko oraz przyjęcia jego regulaminu. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt 2, 
ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
121 z późn. zm.), § 3, § 6 i § 15 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 r. poz. 1490), art. 2a ust. 1 i 2, 2b, art. 3 ust. 7, art. 5-7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą 
Nr IX/74/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości z obrębu Płońsko w drodze przetargu nieograniczonego i Uchwałą Nr 
XXVII/225/2017 Rady Gminy Przelewice z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z obrębu Płońsko w drodze przetargu 
nieograniczonego - zarządza się, co następuje: 

1. Ogłasza się I I I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej z obrębu Płońsko, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 29 o łącznej pow. 0,5600 ha zgodnie 
z ogłoszeniem o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Przyjmuje się regulamin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 
do niniejszego zarządzenia. 

§1 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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