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,.!;ir .t ..i't ' Zarzqdzenie Nr ?Zj t lZ
^ , ,,,. ] - .'"': Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka _ Leszczyny

z 5 grudnia 2017 r.

w sprawie poworania 
. komisji . przetargowej do wykonania czynnoSci

zwiqzan ych z przeprowadzen iem pierwszeg-o przltarg r r"in"go o!." n Lro n"gona sprzeda2 prawa wlasnosci niezabudowariej dzia-lki n. sd'ezrts folozorielw obrqbie Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdziegminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. t8fs;, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia21 sierpniai 99T r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.u. z zorc i. pil. 2147 zezm.) i.g 8 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 1i wrzesnia 2oo4;-; sprawies.polobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nlerutnomosci(t.j. Dz. U.22014r. poz. 1490)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
Powolujg komisiq przetargowq do przeprowadzenia pienarszego przetargu ustnegoograniczonego na sprzeda2 niezabudowanej nieruchomos.i or-n".Iron"; gLdezyjniejako dzialka 3862r4s6 o powierzchni 

.21! _^', q9r92onej * r"ro"il ,lr] r,r pojdy,
obrgb Leszczyny, zapisanej w KW nr GL1ytOO1i2g28/1, w sktadzie:'1. Lucyna Kr6r - Naczernik wydziaru pranowania Frzestzennego i Gospodarki

Nieruchomo6ciami - przewodniczqca komisji przetargoweg 
-"- --

2. Roman Gorzawski - Kierownik Referaiu rnfristruktury i Gospodarki
Nieruchomo6cirTi - r_-"q przewodniczqcego komisji przetargowej, 

- -'
3. Zbigniew ptawecki-_!3dca prawny _ citoriet< rori.;iirz"i"ig;*;],
4. Agnieszka Markiton-Miczek - inspektor Referatu r;f;atrrktrry l'Gospodarki

Nieruchomo6ciami _ czlonek komisji przetargowej,
5. Artur sora - przewodniczqcy zariqdu Dzielnicy'Leszczyny osiedre - czronek

komisji przetargowej.

Do zadari komisji nare2y or=oro*.0j"'nie tyturowego przetargu na zasadach
wynikajqcych z rozporzqdzenia Rady Ministr6w i anta u wrzesnia Ioo4 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowafi na zbycie nieiuchomo6ci.

s3
Dla wa2no6ci posiedzenia komisji i podietych pzez niq rozstrzygniqC w pracach
winno uczestniczyd minimum 3 czlonk6w' z jej skladu, w tym 

"przewodniczqcy
lub z-ca przewodniczqcego.

s4
wykonanie zazqdzenia powierzam Naczernikowi wydzialu pranowania
Przestrzennego i Gospodarki NieruchomoSciami.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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