
 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.51.2023 

WÓJTA GMINY KOSZĘCIN  

z dnia 14 marca 2023 r. 

 

w sprawie ogłoszenia trzech pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych 

na sprzedaż trzech nieruchomości położonych przy ul. Jesiennej i ul. 

Sobieskiego w Koszęcinie. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2023 r., poz. 344) i § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, 5 i 7 oraz § 13 i § 14 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.:  

Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Ogłaszam: 

1. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym działki: 2878/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin – 

ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym działki: 2879/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin – 

ogłoszenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

numerem ewidencyjnym działki: 2880/20, ark. mapy 2, obręb 0003 Koszęcin – 

ogłoszenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

1. Ogłoszenia, o których mowa w § 1 zostają podane do publicznej wiadomości co 

najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczeniem terminu przetargów poprzez 

ich publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin, Biuletynie 



 

 
 

Informacji Publicznej oraz poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin. 

2. Wyciąg z ogłoszeń o przetargach zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed 

wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Gruntami. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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