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Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka- Leszczyny
z dnia 2 paidziernika 2018r.

w sprawie powolania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego
pnzetargu nieograniczonego na sprzedai prawa wlasnosci nieruchomosci gruntowej
niezabudowanej, polo2onej w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Jana Pawla ll,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121
z p62n. zm.) i $ 8 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrze6nia 2OO4 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowah na zbycie nieruchomosci
(t. j. Dz. U.22014 r. poz. 1490 zp62n. zm.)

zarz4dzam, co nastqpuie:

sl
Powola6 komisjq przetargowq dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaz pawa wlasnoSci nieruchomo6ci opisanej w $ 2 ust. 2
niniejszego zazqdzenia, w skladzie:

1. Lucyna Kr6l - Naczelnik Wydziatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomo6ciami - pzewodniczqca komisji pzetargowej,

2. Roman Gorzawski - Kierownik Referatu lnfrastruktury i Obrotu Nieruchomo6ciami -
z-ca pzewodniczqcego komisji przetargowej,

3. Zbigniew Plawecki - Radca Prawny - czlonek komisji przetargowej,
4. Katazyna Owczorz - Podinspektor Referatu lnfrastruktury i Obrotu

NieruchomoSciami - cztonek komisji przetargowej,
5. El2bieta Grajner - Wicepzewodniczqc a Zazqdu Dzielnicy Czerwionka Karolinka -

czlonek kom isji przetargowej.

s2
Do zadafi komisji nale2y:

1) stwierdzenie prawidlowoSci wplaty wadium, nie p62niej ni2 3 dni przed przetargiem.
2) przeprowadzenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda2

prawa wlasnoSci niezabudowanej nieruchomo6ci polo2onej przy ulicy Jana Pawla ll
w Czerurionce-Leszczynach oznaczonq geodezyjnie jako dzialka nr 3028/259
o pow. 583 m2, zapisanej w KW GLlY/0011539215.

Dla wa2noSci posiedzenia komisji i podjqtych przez niq rozstrzygniqd w pracach winno
uczestniczyd najmniej 50o/o skladu komisji, w tym przewodniczqcy lub
z_ca przewodniczqcego. 

S 3

Wykonanie zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Obrotu
NieruchomoSciami.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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