ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2018
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 9 stycznia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Szubin.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 i poz. 2232), art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624,
poz. 1595, poz. 1529, poz. 2375, i poz. 1566), Zarządzenia Nr 0151-180/10 Burmistrza Szubina z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia
komunalnego przeznaczone lub wykorzystywane na cele inne niż rolnicze oraz Uchwały Nr XXV/308/16 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3433),
zarządza się, co następuje:
§ 1. W ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0050.1.210.2017 Burmistrza
Szubina z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Szubin, wprowadza się następującą zmianę: "Przetarg odbędzie się w dniu
23 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00 (sala nr 31) w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Zmiana terminu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu, będącego własnością Gminy Szubin,
położonego w miejscowości Szubin, oznaczonego geodezyjnie jako część działki numer 1435/14 została
dokonana ze względu na okoliczności uniemożliwiające zebranie się składu komisji przetargowej w dniu
22 stycznia 2018 r.
W tym stanie rzeczy zmiana zarządzenia Nr 0050.1.210.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. stała się
konieczna.
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