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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

z dnia '15 paidziernika 2020 r.

w sprawie powolania komisji przetargowej dla przeprowadzenia drugiego ustnego
przetargu nieograniczonego na sprzedai prawa wlasno5ci lokalu mieszkalnego wraz
z udzialem w nieruchomo6ci wsp6lnej, poloionego przy ul. Ligonia 148,
o. Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. z 2O2O r., poz. 65 z p62n. zm.) i g I
Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 'l'4 wzeSnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
pzeprowadzania pzetarg6w oraz rokowafi na zbycie nieruchomoSci (t.j.Dz.U. z 2014 r.
poz. '1490).

zarzqdzam, co nastqpuje:

sl
Powotad komisjq pzetargowq dla pzeprowadzenia drugiego ustnego pzetargu
nieograniczonego na sprzedaz prawa wlasnoSci nieruchomoSci opisanej
w $ 2 ust. 2 niniejszego zazqdzenia, w skladzie:

1. Roman Gozawski - Kierownik Referatu lnfrastruktury i Gospodarki
N ieruchomo6ciami - Przewodniczqcy Komisji Przetargowej,

2. Katar4na Pyszny - Naczelnik Mrldzialu Mienia i Geodezji
- Z-e,a Przewodniczqcego Komisji Pzetargowej,

3. Pawel Piotrowicz - Radca Prawny - Czlonek Komisji Pzetargowej,
4. Barbara Bzgcka - Referent Referatu lnfrastruktury i Gospodarki Nieruchomo3ciami

- Czlonek Komisji Przetargowej,
5. Artur Sola - Pzewodniczqcy Zazqdu Dzielnicy Leszczyny - Cztrcnek Komisji

Przetargowej.
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Do zadai komisji nale2y:

1. stwierdzenie prawidlowoSci wplaty wadium, nie p62niej ni2 3 dni pzed pzetargiem.
2. pzeprowadzenie drugiego ustnego pzetargu nieograniczonego na spzeda2 prawa

wlasnoSci lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 13 o pow.
78,23 m2 polo2onego pzy ul. Ligonia 14B, o. Leszczyny wtaz z udzialem
w czqSciach wsp6lnych budynku i w gruncie w wysoko5ci 240llOO0O czq6ci dzialki
nr 42951301 o pow. 1747 m2, dla kt6rej Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi
KW GLlY/00'12794417.

Dla wa2noSci posiedzenia komisji i podletych pzez niq rozstzygniqd w pracach winno
uczestniczyi najmniej 50Yo skladu komisji, w tym Przewodniczqcy lub Z-a
Pzewodniczqcego.
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Kierownikowi

I

Wykonanie zarzqdzenia powierzam
i Gospodarki Nieruchomo6ciami.
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Zazqdzeniewchodzi w 2ycie z dniem urydania.
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Piotot i3z

Referatu lnfrastruktury
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