Zarządzenie Nr 81/21
Wójta Gminy Kozy
z dnia 18 czerwca 2021 r.
w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Kozy, położonej w Kozach,
oznaczonej jako działka nr 5247/1 obręb 0001 Kozy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35
ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVII/270/2010 Rady Gminy Kozy
z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 230 poz. 3360
z dnia 25 października 2010 r.) oraz Uchwały Nr XIII/117/20 Rady Gminy Kozy z dnia
3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozach
oznaczonej jako działka nr 5247/1 obręb 0001 Kozy, stanowiącej własność Gminy Kozy,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka 5247/1 obręb
0001 Kozy o powierzchni 0,1367 ha, objętą księgą wieczystą Nr BB1B/00157970/2 Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej, położoną w Kozach przy zbiegu ulic Przecznia
i Folwarcznej, stanowiącą własność Gminy Kozy.
2. Zbycie nieruchomości wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi w oparciu o art. 37
ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, to jest w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Podać do publicznej wiadomości:
 wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie na okres 21 dni
w siedzibie Urzędu Gminy Kozy  adres: 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 (tablice ogłoszeń)
oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu: www.kozy.pl; bip.kozy.pl,
 informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
przez ogłoszenie w prasie lokalnej, to jest w tygodniku „Kronika Beskidzka”.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa i Rozwoju
Gospodarczego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

