UCHWAŁA NR 427/2021
RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości
położonej w obrębie Komorniki, gmina Działdowo, oznaczonej nr działki 5/46
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 pkt 9, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3,
§ 4 ust. 2, 3, 4 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 z późn.
zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/295/18 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo, Zarząd Powiatu Działdowskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości, położonej w obrębie Komorniki, gmina Działdowo, oznaczonej nr działki 5/46 o pow. 0,0900
ha, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
EL1D/00026959/7.
§ 2. Ustala się cenę wywoławczą działki nr 5/46 w kwocie 38 150,00 złotych.
§ 3. Ustala się wadium w wysokości 3 815,00 złotych, co stanowi 10% ceny wywoławczej, które należy
wnieść w pieniądzu.
§ 4. Koszty wynikające z umowy sprzedaży poniesie nabywca nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Działdowskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Działdowskiego
Paweł Cieśliński
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