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Łysomice, dnia 26.05.2021 r.

INFORMACJA

O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz zapisu o prawie 
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu umieszczonym w ogłoszeniu o przetargu ustnym 
nieograniczonym z dnia 26 kwietnia 2021 r.,

Wójt Gminy Łysomice

informuje, iż odwołuje wyznaczony  na  dzień 28 m aja 2021 r. o godz. 12:00 przetarg ustny 
nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej samodzielny  lokal użytkowy (po byłej 
kotłowni) o powierzchni 33,93 m2, położonej na działce  nr 44/1 o pow. 0,2077 ha 
w  miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice wraz z udziałem  wynoszącym  3393/31642, 
dla której Sąd Rejonowy w  Toruniu VI Wydział Ksiąg W ieczystych  prowadzi księgę wieczystą 
Kw  TO1T/00057083/9.

Przyczyną odwołania przetargu jest stwierdzenie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej 
w lokalu będącym  przedmiotem  przetargu.

Informację o odwołaniu  przetargu podaję do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń  w  siedzibie Urzędu Gminy w  Łysomicach, ul. W arszawska 8.
oraz zamieszczona w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Gminy Łysomice: 
wwww.bip.lysomice.pl.
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Zarządzenie Nr 0050.46.2021 
Wójta Gminy Łysomice 
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie: odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz zapisu o prawie odstąpienia od przeprowadzenia 
przetargu umieszczonym w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 26 kwietnia 2021 r.,

zarządzam co następuje:

§1

1. Odwołuję wyznaczony na dzień 28 maja 2021 r. o godz. 12:00 przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal użytkowy (po byłej kotłowni) 
o powierzchni 33,93 m2, położonej na działce nr 44/1 o pow. 0,2077 ha w miejscowości 
Ostaszewo, gmina Łysomice wraz z udziałem wynoszącym 3393/31642, dla której Sąd Rejonowy 
w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw TO1T/00057083/9.

2. Przyczyną odwołania przetargu jest stwierdzenie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej w lokalu 
będącym przedmiotem przetargu.

§2

Podać do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu, o którym mowa w § 1.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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