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Zarzqdzenie ttrsl5ts
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

z dnia ..1Q..@.,. ?Q.t.9 ::,.

w sprawie powolania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia warto6ci
niezabudowanych nieruchomo6ci gruntowych nabywanych pzez Gminq
Czenrvionka - Leszczyny oraz uzgodnienia wysoko6ci odszkodowania za dzialki
gruntu wydzielone pod drogi publiczne.

Na podstawie arl. 11 a ust. 3, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1, art. 58
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z p62n. zm.) w mtiqzku z art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (Dz. U.22018 r. po2.2204 zp62n. zm.).

zarz4dzam, co nastqpuje :

sl
Powola6 Komisjq negocjacyjnq w skladzie:
1. Andrzej Raudner - Zastqpca Burmistrza Gminy i Miasta,
2. Kalarzyna Pyszny - Naczelnik Wydzialu Mienia i Geodezji,
3. Leszczyriska Agnieszka - Podinspektor Wydzialu Mienia i Geodezji,
4. KieS Michal - Referent Wydzialu Mienia i Geodezji.

s2
Zadaniem Komisji jest uzgodnienie wartoSci niezabudowanych nieruchomoSci
gruntowych nabywanych pzez Gminq Czerwionka - Leszczyny nieodplatnie
i odplatnie oraz uzgodnienle wysokoSci odszkodowania za dzialki gruntu pzejqte
na wlasnoSi przez Gminq Czerwionka - Leszczyny na mocy art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 22018 r. poz.
2204 zp62n. zm.).

s3

Do przeprowadzenia opisanych w $ 2 uzgodniefi wymagana jest obecno66 minimum
dw6ch czlonk6w powolanej w $ 1 komisji negocjacyjnej, jednak2e ka2dorazowo
obecny musi by6 Zastqpca Burmistza Gminy i Miasta lub Naczelnik Wydzialu Mienia
iGeodezji.

s4
Traci moc Zazqdzenie Nr 565/'18 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powolania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb
uzgodnienia wysoko6ci odszkodowania za dzialki gruntu wydzielone pod drogi
publiczne.

s5
Wykonanie zazqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Mienia i Geodezji.





s6
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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