
Zarządzenie Nr LVII/2021 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości nabytych przez Gminę i Miasto 

Pyzdry z mocy prawa 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.) zarządzam, co 

następuję: 

 

 

§ 1. 1. Powołuję komisję ds. wyceny nieruchomości nabytych z mocy prawa w składzie: 

1) Pani Aleksandra Rusin           - przewodniczący 

2) Pani Honorata Koszarek         - członek  

3) Pani Joanna Frankiewicz        - członek 

 

       2. W celu wprowadzenia wartości nieruchomości do ewidencji księgowej prowadzonej w 

Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, komisja dokona szacunkowej wyceny nieruchomości 

nabytych z mocy prawa na podstawie: 

           1) art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.), 

           2) art. 5 ust 1 i 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 

samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., Nr 32 

poz. 191 ze zm.), 

           3) art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 poz. 2243 ze zm.), 

           4) art.172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 poz. 1740 ze 

zm.). 

 

        3. Wycena nieruchomości będzie przeprowadzona metodą porównania cen sprzedaży 

nieruchomości podobnych z uwzględnieniem ich przeznaczenia w obrocie rynkowym 

na terenie Gminy i Miasta Pyzdry lub w gminach sąsiednich. 

 

§ 2. Określone przez Komisję wartości nieruchomości mogą służyć wyłącznie dla celów 

inwentaryzacji składników majątku Gminy i Miasta Pyzdry. 

 

§ 3. Członkowie komisji sporządzają kartę inwentaryzacyjną nieruchomości, w której ujęta jest 

wartość wycenionej nieruchomości. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi pozostającemu na stanowisku d/s 

gospodarki nieruchomościami. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
        Burmistrz Pyzdr 

/-/ Przemysław Dębski 



 


