
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-LeseczYnY Zarzqdzenie Nr 468/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

z dnia 2 paidziernika 2018r.

w sprawie powolania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedai prawa wlasno6ci nieruchomo6ci gruntowej
zabudowanej, poloionej w Betku przy ul. Gl6wnej.

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
2'l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121
z p62n. zm.) i $ 8 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrze6nia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetarg6w oraz rokowafi na zbycie nieruchomo6ci
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Powolac komisjg przetargowa dla przeprowadzenia pierwszego ustnego pzetargu
nieograniczonego na sprzedaz prawa wlasno5ci nieruchomoSci zabudowanej opisanej
w $ 2 ust. 2 niniejszego zarzqdzenia, w skladzie:

1. Roman Gorzawski - Kierownik Referatu lnfrastruKury iObrotu Nieruchomo6ciami -
- pzewod niczqcy komisji przetargowej,

2. Lucyna Kr6l - Naczelnik Wydzialu Planowania Przestzennego i Gospodarki
NieruchomoSciami - z-ca przewodniczqcego komisji przetargowej,

3. Pawet Piotrowicz - Radca Prawny - czlonek komisji przetargowej,
4. Kalarzyna Owczorz - Podinspektor Referatu lnfrastruktury i Obrotu

NieruchomoSciami - czlonek komisji pzetargowej,
5. Jolanta Szejka - Softys Solectwa Belk - czlonek komisji p rzeta rgowej.

s2
Do zadari komisji nale2y:

'1) stwierdzenie prawidlowoSci wplaty wadium, nie p62niej ni2 3 dni przed przetargiem.
2) przeprowadzenie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spzeda2

prawa wlasnoSci zabudowanej nieruchomoSci polozonej przy ulicy Gl6wnej w Belku
oznaczon$ geodezyjnie jako dzialka nr 22231437 o pow. 11.093 m2, zapisanej
w l(A/ GLl Y/00 11 807 518.

Dla wa2noSci posiedzenia komisji i podjetych przez niq rozstrzygniq6 w pracach winno
uczestniczyd najmniej 50% skladu komisji, w tym przewodniczqcy lub
z-ca przewodniczqcego.

s3
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury i Obrotu
NieruchomoSciami

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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