
UCHWAŁA NR 918/2014 
ZARZĄDU POWIATU W E WRZEŚNI 

z dnia 7 października 2014 roku 

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I rokowań na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych, będących własnością powiatu wrzesińskiego oraz w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia rokowań 

Na podstawie art. 25 b, art. 38 ust. 1 i ust. 2, art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 
4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 
518 z późn. zm.) oraz § 8, § 25, § 26, § 27, § 28 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), w związku z 
uchwałą Nr 165/XXVI/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 stycznia 2013 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, będących własnością powiatu 
wrzesińskiego, położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie 
działkami nr 139/77, 139/50, 146/4, 146/2, 162/3, uchwala się, co następuje: 

§1.1. Ogłasza się i organizuje I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących 
własnością powiatu wrzesińskiego, położonych' w Bierzglinku, gmina Września, 
oznaczonych j ako: 
1) działka nr 139/50 o pow. 4,8610 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie 

Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni 
prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029579/2 

2) działka nr 146/2 o pow. 2,7232 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie 
Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni 
prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029579/2 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz publikacji na stronie internetowej 
www.wrzesnia.powiat.pl w zakładce „ogłoszenia i komunikaty" i w Biuletynie 
Informacji Publicznej tutejszego urzędu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu podlega zamieszczeniu w prasie codziennej 
ogólnokrajowej. 

3. Treść ogłoszenia o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2.1. Cenę wywoławczą dla nieruchomości wymienionych w § 1 ust. 1 ustala się 
w następujący sposób: 
1) dla działki nr 139/50 na kwotę 396 280,00 zł 

słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 
00/100 

2) dla działki nr 146/2 na kwotę 181 480,00 zł 
słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 

§3.1. Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań powołuje się komisję 
przetargową w składzie: 
1) Przewodniczący Komisji - Waldemar Grzegorek 
2) Członek Komisji - Małgorzata Nowaczyk 
3) Członek Komisji - Anna Wierzchosławska 
4) Członek Komisji - Joanna Makowska- Mirecka 
5) Członek Komisji - Żaneta Kowalczyk 



6) Członek Komisji - Sebastian Kozłowski 

2. Komisja działać będzie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§4. Wykonanie uchwały powierzą się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii 
i Nieruchomości. 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 


