
O G Ł O S Z E N I E 

 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,  poz. 2147 ) odwołuję  III przetarg 

ustny nieograniczony zwołany na dzień 20 czerwca 2017r. na godzinę 1000 w siedzibie 

Urzędu Gminy Olszanka pokój nr 15 na niżej wymienioną nieruchomości : 

działkę nr 5/23, położoną w Krzyżowicach, o powierzchni 0,1264ha, arkusz mapy 

2, numer jednostki rejestrowej G.147, zapisaną w księdze wieczystej KW 

OP1B/00021398/1, położona w kompleksie działek pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną w sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodną i 

kanalizacyjną – osiedle domów wielorodzinnych. Działka o regularnym kształcie – 

prostokąt,  położona  przy drodze wojewódzkiej  z dojazdem z drogi o nawierzchni 

nie urządzonej. Teren równy bez pofałdowań , nie jest ogrodzona  nie jest 

zabudowana, w sąsiedztwie terenów leśnych i nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi  oraz budynkami gospodarczymi. 

Gmina nie posiada planu zagospodarowania na wymienioną działkę, zgodnie ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Olszanka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr XIV/121/2000 z dnia 

24 luty 2000r., zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Olszanka w rejonie miejscowości : Przylesie, Obórki i 

Jankowice Wielkie zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Olszanka Nr 

XXXIV/210/2009r. z dnia 01.12.2009r., zmiana studium zatwierdzona uchwałą 

Rady Gminy Olszanka Nr XXXVIIII/232/2013 z dnia 27.09.2013r., działka 

położona na obszarze projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Cena wywoławcza - 50.000,-zł, wadium w wysokości 5.000,-zł. 

Odwołanie przetargu następuje z powodu nie zamieszczenia wyciągu z ogłoszenia 

przetargu w Panoramie Powiatu w dniu 17.05.2017r. 

W związku z powyższym przetarg zwołany na dzień 20 czerwca 2017r. zostaje 

odwołany. 

Na postawie § 4 ust. 7  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu przetargu lecz nie 

później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olszance, pokój nr 10, 

telefon 774129683 wew. 115. 
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