
Z a r z ą d z e n i e Nr XVI/2013 
Burmistrza Pyzdr 

z dnia 3 czerwca 2013 r. 
 
 
w sprawie ustalenia wartości nieruchomości  na potrzeby sprzedaży w drodze przetargowej 
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
 
zarządza się co następuje: 
 

§  1. 
 

Obniża się ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Krystynę Gryska wycenę z dnia 12.12.2012 
r., podwyższoną Zarządzeniem Nr II/2013 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2013 r.,  
nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Tarnowa, oznaczonej nr geod. 2511/1 
o pow. 0.0084 ha, 
 
z kwoty: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) 
do kwoty: 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) 
 

§  2. 
 
Obniża się ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Krystynę Gryska wycenę z dnia 12.12.2012 
r., podwyższoną Zarządzeniem Nr II/2013 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2013 r.,  
nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Tarnowa, oznaczonej nr geod. 2511/3 
o pow. 0.2590 ha, 
 
z kwoty: 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) 
do kwoty: 5 130,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) 
 

§  3. 
 

Obniża się ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Krystynę Gryska wycenę z dnia 12.12.2012 
r., podwyższoną Zarządzeniem Nr II/2013 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2013 r.,  
nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Tarnowa, oznaczonej nr geod. 2559  
o pow. 0.1650 ha, 
 
z kwoty: 3 700,00 zł (trzy tysiące siedemset złotych 00/100) 
do kwoty: 3 530,00 zł (trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych 00/100) 
 

§  4. 
 
Obniża się ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Krystynę Gryska wycenę z dnia 12.12.2012 
r., podwyższoną Zarządzeniem Nr II/2013 Burmistrza Pyzdr z dnia 21 stycznia 2013 r.,  
nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Tarnowa, oznaczonej nr geod. 2571 o 
pow. 0.0610 ha, 
 
z kwoty: 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych 00/100) 
do kwoty: 1 350,00 zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) 



§  5. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi wykonującemu zadania z zakresu gospodarki 
gruntami i Skarbnikowi Pyzdr. 
 

§  6. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Pyzdr 
/-/Krzysztof Strużyński  


