
Zarządzenie Nr 0050.43.2021

Wójta Gminy Łaziska

z dnia  16 czerwca 2021 r.

w  sprawie  ogłoszenia  o  przetargu  ustnym  nieograniczonym  na  sprzedaż
nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Łaziska położonej  w
Janiszowie

Na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020
r.  poz.  1990  z  późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1,  §  4,  §  6  ust.  1,  4  i  7  oraz  §  13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września z 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z
2004 r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Łaziska zarządza, co następuje: 

§ 1
Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zapisanej w
ewidencji  gruntów  i  budynków,  pod  numerem  ewidencyjnym  489/2,  położonej  w
Janiszowie,  gmina  Łaziska,  stanowiącej  własność  Gminy  Łaziska,  zgodnie  z
załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na okres 30
dni przed wyznaczonym terminem przetargu – w następujący sposób:

1) przez  wywieszenie  w  dniu  16  czerwca  2021  r.  ogłoszenia  o  przetargu  na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łaziska,

2) przez zamieszczenie w dniu 16 czerwca 2021 r. informacji  o ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń w miejscowości, na terenie której położona jest nieruchomość
przeznaczona do zbycia, tj. na tablicy ogłoszeń w Janiszowie,

3) przez publikację w dniu 16 czerwca 2021 r. ogłoszenia o przetargu na stronie
internetowej  Urzędu  Gminy  Łaziska  (https://gminalaziska.pl)  i  na  stronie
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łaziska 

4) ( https://laziska.bip.lubelskie.pl),
5) przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu

obejmującym powiat opolski, tj. w Kurierze Lubelskim.

§ 3
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  przewodniczącemu  komisji  przetargowej
powołanej do przeprowadzenia przetargu. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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