
Uchwała nr 167/567/06 
Zarządu Powiatu Kościańskiego 

z dnia 8 marca 2006 roku 
 
w sprawie: przetargu na  sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie 

przy ul. Młyńskiej  
 
Na podstawie: 
- art. 32 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku  z późniejszymi zmianami), 
- art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku), 
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108) Zarząd Powiatu Kościańskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Ogłasza się przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości: 
Położenie: 
Nr księgi wieczystej: 
Opis nieruchomości 
 
 
 
Cena wywoławcza 
Wysokość wadium 
Termin i sposób wniesienia wadium 

- Kościan  ul. Młyńska 
- 1727 
- nieruchomość zabudowana budynkiem magazy-

nowo - warsztatowym o powierzchni użytkowej 
171,0m2 oraz wiatą obudowaną o powierzchni 
użytkowej 86,2m2 

- 218.688 zł 
- 42.000 zł 
- w gotówce  do dnia 24 kwietnia  2006 r. na kon-

to w Banku Spółdzielczym w Kościanie  
- Nr 30 8666 00040 108115520000006 przy czym 

za prawidłowo wpłacone uznaje się wadium, 
które wpłynęło na rachunek bankowy Starostwa 
do dnia 24 kwietnia 2006 roku 

        
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie   przy al. Kościuszki 
nr 22 w sali nr  120 w dniu 28 kwietnia 2006 roku o godz. 900. 
 
 

§  2 
 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kar-
tografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie Aleja 
Kościuszki 22 pokój 22 tel. 0-65 5110884 wew. 23 
 
 

§ 3 
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca  nie-



ruchomości będzie wypłacone niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto 
bankowe.   
 

 
§ 4   

 
Dla przeprowadzenia czynności przetargowych wyznacza się komisję przetargową w skła-
dzie:  
Przewodniczący – Michał Jurga 
Członkowie: 

1. Karol Kopienka  
2. Czesław Marcinkowski 
3. Danuta Jurga                               

 
§ 5 

 
Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Go-
spodarki Nieruchomościami. 
 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.                        
 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
( - ) 

Andrzej Jęcz 
 


