
BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko-pomorskie
ZARZĄDZENIE NR 65/2020

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 21 lipca 2020r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z2020 r., poz. 713) oraz
art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.,poz. 65 ze.zm. ) zarządza się, co
następuje:

$ 1. Wydzierżawić w drodze bezprzetargowej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 341,
o powierzchni 0,3841 ha, położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul.Sokołowskiej, obręb VIII, zapisanej w KW
Nr TO1G/00020569/0 - na okres do trzech miesięcy, na uzupełnienie posiadanej nieruchomości związanej
z prowadzoną działalnością.

$ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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b Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:(Dz.U. z 2020 r., poz. 284)
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BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko-pomorskie
ZARZĄDZENIE NR 66/2020

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 21 lipca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r.,
poz.713) oraz $ 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
itrybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)
zarządzam, co następuje:

$ I. Powołać Komisję Przetargową w składzie:Przewodnicząca Komisji - Anna Czarnecka Członek Komisji-Marta Jaworska Członek Komisji - Beata Kołodziejska
$ 2. Komisja powołanajest do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanej, położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Brodnickiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 73/2 o
powierzchni 0,0163 ha, obręb III, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00016141/3.

$3. Komisja po zakończeniu przetargu przedstawi Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia informację
o wyniku przetargu.

- $ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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wWoj.kujawsko-pomors$5RMIST RZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 21 lipca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r.,
poz.713) oraz $ 8 ust. 112 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu
itrybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)
zarządzam, co następuje:

$ 1. Powołać Komisję Przetargową w składzie:Przewodnicząca Komisji - Anna Czarnecka Członek Komisji-
Marta Jaworska Członek Komisji - Beata Kołodziejska

$ 2. Komisja powołana jest do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dwóch lokali
mieszkalnych o nr 7 i 8 usytuowanych w budynku mieszkalnym w Golubiu-Dobrzyniu przy ul.Szosa Rypińska 19,
na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 81/3 o powierzchni 0,0862 ha, obręb V, dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr TO1G/00015113/1.

$ 3. Komisja po zakończeniu przetargu przedstawi Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia informację
o wyniku przetargu.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko-pomorskie
ZARZĄDZENIE NR 69/2020

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 27 lipca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż

nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2020r., poz.713) oraz $ 8 ust. 1 1 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

$ I. Powołać Komisję Przetargową w składzie:Przewodnicząca Komisji - Anna Czarnecka Członek
Komisji - Marta Jaworska Członek Komisji - Beata Kołodziejska

$ 2. Komisja powołana jest do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonych w Golubiu-Dobrzyniu na osiedlu PANORAMA, oznaczonych numerem
geodezyjnym 124 o powierzchni 0,1941 ha, nr 128 o powierzchni 0,1513 ha, nr 129 o powierzchni 0,1848
ha i nr 137 o powierzchni 0,3197 ha, obręb V.

$3. Komisja po zakończeniu przetargu przedstawi Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia
informację o wyniku przetargu.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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