
ZARZĄDZENIE  Nr 623.2023 

WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 30 stycznia 2023 r. r. 

w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Odwołać przetarg ustny nieograniczony, wyznaczony na dzień 31 stycznia 2023 r. na godz. 

10:00, dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w Chrząstowicach, oznaczonej jako działka o nr 574/121, k. m. 2 obręb 

Chrząstowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe, grunty orne oraz grunty pod rowami o 

łącznej powierzchni 2,2298 ha, KW nr OP10/00077543/3, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice, 

ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Chrząstowice nr 534.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku. 

§ 2. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o odwołaniu przetargu w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w 

Chrząstowicach, opublikowanie ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu co najmniej województwa 

opolskiego, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

§ 3. Uchylić Zarządzenie nr 534.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia przetargu 

ustnego nieograniczonego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior  

http://chrzastowice.pl/7/strona-glowna.html


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 623.2023 

Wójta Gminy Chrząstowice 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

 

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU 

Wójt Gminy Chrząstowice na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) odwołuje przetarg ustny 

nieograniczony, ogłoszony na dzień 31 stycznia 2023 roku na godz. 10:00 Zarządzeniem Wójta Gminy 

Chrząstowice nr 534.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Chrząstowicach, oznaczonej jako działka o nr 

574/121, k. m. 2 obręb Chrząstowice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe, grunty orne oraz grunty 

pod rowami o łącznej powierzchni 2,2298 ha, KW nr OP10/00077543/3. 

Odwołanie przetargu nastąpiło z uwagi na brak możliwości prowadzenia ciągłego transportu dla samochodów 

dostawczych i ciężarowych, utrudnioną komunikację do drogi publicznej oraz zakwalifikowanie działki jako 

niezbędnej do celów inwestycyjnych. W tym stanie rzeczy zbycie tej nieruchomości jest niemożliwe. 

Podmiotom, które wpłaciły wadium, zostanie ono niezwłocznie zwrócone, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia 

planowanego przetargu, na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w 

Chrząstowicach, opublikowane w prasie codziennej o zasięgu co najmniej województwa opolskiego, zamieszczone 

na stronie internetowej www.chrzastowice.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.  

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 411 04 08. 

Wójt Gminy Chrząstowice 

Florian Ciecior 

http://chrzastowice.pl/7/strona-glowna.html

