Burmistrz Gorzowa Śl.
46-310 Gorzów Śl.
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.225.2022
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Gorzów Śląski, położonej w miejscowości Krzyżanowice
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Ogłaszam rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Gorzów Śląski, położonej
w miejscowości Krzyżanowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 183
o powierzchni 0,0773 ha, arkusz mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę
wieczystą nr OP1L/00024332/2, opisanej w ogłoszeniu o rokowaniach, stanowiącym załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§2
Podaję do publicznej wiadomości informację o niniejszych rokowaniach, co najmniej na 30 dni
przed wyznaczonym terminem rokowań poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul. Wojska
Polskiego 15, załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzyżanowice, załącznika Nr 1 do niniejszego
zarządzenia
3) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
www.bip.gorzowslaski.pl pełnej treści niniejszego zarządzenia,
4) publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim www.gorzowslaski.pl
pełnej treści niniejszego zarządzenia,
5) zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oleski, ukazującej się nie
rzadziej niż raz w tygodniu, wyciągu z ogłoszenia o rokowaniach.
§3
Warunki rokowań, o których mowa w § 1 zostały szczegółowo podane w ogłoszeniu o rokowaniach,
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i
Nieruchomościami.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
/-/Rafał Kotarski

