
ZARZDZENIE Nr 0050/ 108 /2019
WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 05 września 2019 r.

w sprawie odwołania przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego 
na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice

Na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Odwołanie  pierwszego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  zbycie  zabudowanej
działki gruntu o nr ewidencyjnym 118/2 o powierzchni 0,0100 ha, k.m.1, Księga Wieczysta
Nr  OP1N/00041143/7,  stanowiącej  własność  Gminy  Łambinowice,  położonej  w  obrębie
Łambinowice przy ulicy Ogrodowej, wyznaczonego na dzień 06 września 2019 r., na godz.
11,00 w Urzędzie Gminy w Łambinowicach.

§2. Przetarg zostaje  odwołany z powodu  wątpliwości  co do  zgodności  zastosowanego
trybu przetargu na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy.

      §3.  Informacja  o  odwołaniu  przetargu,  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  
do niniejszego zarządzenia, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na stronie internetowej
Urzędu:  www.lambinowice.pl,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod  adresem:
www.bip.lambinowice.pl, 

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 września 2019 r.

                    

Wójt
/-/ Tomasz Karpiński

http://www.bip/
http://www.bip.lambinowice.pl/


 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/108/ 2019

Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 05.09.2019 r. 

OGŁOSZENIE
o odwołaniu  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

 na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Łambinowice, działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  2204 z późn.  zm.), 
odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej działki gruntu 
o  nr  ewidencyjnym  118/2  o  powierzchni  0,0100  ha,  k.m.1,  Księga  Wieczysta  
Nr  OP1N/00041143/7,  stanowiącej  własność  Gminy  Łambinowice,  położonej  w  obrębie
Łambinowice przy ulicy Ogrodowej,  wyznaczony na dzień 06 września 2019r. na godz.
11,00 w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. 

Przyczyna odwołania przetargu: zgodność zastosowanego trybu przetargu na podstawie art.
40 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy.

Informacja  o  odwołaniu  przetargu została  umieszczona  w  dniu  05  września  2019  r.  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łambinowicach, na stronie internetowej
Urzędu:  www.lambinowice.pl,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  pod  adresem:
www.bip.lambinowice.pl

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Łambinowice,  
ul. T. Zawadzkiego 29, pok. nr 2 lub telefonicznie - 077 4311300, 301, wew. 211.

Wójt
/-/ Tomasz Karpiński

Łambinowice, dn. 05.09.2019 r.

Wyk.E.Pętal

http://www.bip.lambinowice.pl/
http://www.bip/

