Zarządzenie Nr 120/17
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 09 listopada 2017r.

w sprawie zmiany terminu przetargu w ogłoszeniu o II przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej - działka nr 178/19 o
powierzchni 1 247 m2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
W ogłoszeniu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki
gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej,
zmienia się:
1) termin przetargu z „Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2017r. o godz. 10.00 w
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 (sala narad)” na
„Przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3 (sala narad)”
2) termin wpłaty wadium z „Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, na
nr konta bankowego – Bank Spółdzielczy Pieńsk o/Węgliniec – 41 8382 0001 2600 0648
3000 0070 do dnia 23 listopada 2017r. „ na „Warunkiem udziału w postępowaniu jest
wniesienie wadium, na nr konta bankowego – Bank Spółdzielczy Pieńsk o/Węgliniec – 41
8382 0001 2600 0648 3000 0070 do dnia 14 grudnia 2017r. „

§2
Zmiany w ogłoszeniu o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na terenie całej gminy, opublikowanie na
stronie internetowej urzędu www.wegliniec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Węgliniec
Stanisław Mikołajczyk

