ZARZĄDZENIE nr .{L.D01g
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia26 czerwca20t9 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nięruchomości położonej
w obrębie Gogolin gm. Sadkowice oraz ustalenia regulaminu przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506), art. 28, at1.38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia L99] r. o gospodarce nienrchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz.2204 ze zm.) oraz fia podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
Ż004 r' w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie
nieruchomości(t'j.Dz'U. z2014 r. poz. 1490) oraz w wykonaniu Uchwały
NR XXXIX/248120I8 Rady Gminy Sadkowice z dnia 6 czerwca 2018 r. zarządzam,
co następuje:

$1

1. Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŻ nieruchomości
niezabudowanej, połozonej w miejscowości Gogolin, oznaczonej jako działka
o numerze ewid. 82l], o powierzchni 0,Ż7 ha, stanowiącej własnośćGminy
Sadkowice, uregulowanej w księdze wieczystej LD1R/0003962517

.

2.

ogłoszenie o przetargu stanowi zaŁącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w którym
określono m.in. szczegółowy zakres, warunki uczestnictwa w przetargu' tenniny'
wysokośó ceny wyvvoławczej oraz wadium.

3.

Ustalam cenę wywoławczą w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości opisanej
w ust. 1 w kwocie 27 08l',00 zł'
$2

ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznlk nr 1 do niniejszego zarządzenia,
podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, zamieszczęniu
na stronie internetowej Gminy Sadkowice i w Biuletynie Informacji Publicznej oTaz w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowoŚci - na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie
którego znajduje się nieruchomośó, na okres co najmniej 30 dni przed wyzfiaczonym
terminem przetargu, atakżę podlega publikacji w prasie lokalnej.
$3

Ustalam Regulamin pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonej
w $ 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszęgo zarządzęnla.
s4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia'

