Zarzqdzenie Nr .122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
z dnia 10 marca2022r.

w sprawie powolania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pienarszego
ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa wlasno6ci
nieruchomo6ci gruntowych niezabudowanych dzialek

nr

255/69, 1939/67,

1940167 polo2onych w Czenrionce.Leszczynach, obr. Stanowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z p62n. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899
z p62n. zm.) i $ 8 Rozpoz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrze5nia 2004 t.
w sprawie sposobu i trybu pzeprowadzania przetarg6w oraz rokowai na zbycie
nieruchomoSci (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ).
zenzqdzam, co nastgpuje

:

sl
Powola6 komisjg przetargowE dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego
zbycie prawa wlasnoSci nieruchomo6ci opisanych
w $ 2 ust. 2 niniejszego zazqdzenia, w sktadzie:
1. Roman Gozawski
Kierownik Referatu lnfrastruktury
Gospodarki
Nieruchomo6ciami - PrzewodniczEcy Komisji Przetargowej,
2. Katazyna Pyszny
Naczelnik Wydzialu Mienia Geodezji
Z-ca
Przewodniczqcego Komisji Przetargowej,
3. Zbigniew Plawecki - Radca Prawny - Czlonek Komisji Pzetargowej,
4. Katazyna Fuchs
lnspektor Referatu lnfrastruktury Gospodarki
Nieruchomo6ciami - Czlonek Komisji Przeta rg owej,
5. Barbara Brzgcka Podinspektor Referatu lnfrastruktury Gospodarki
N ieruchomo6ciami - Czlonek Komisji Pzetargowej,
6. Stanislaw Breza - Soltys Solectwa Stanowice - Czlonek Komisji Przetargowej.
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Do zadai komisji nale2y:

1. stwierdzenie prawidlowoSci wplaty wadium, nie p62niej ni2 3 dni

2.

przed
pzetargiem,
pzeprowadzenie pierwszego ustnego pzetargu nieograniczonego na zbycie
prawa wlasno6ci nieruchomoSci gruntowych niezabudowanych, polo2onych
w Czenirrionce-Leszczynach, obr. Stanowice, obejmujqcych dzialki o nr 255/69
pow. 0,0025 ha, dla kt6rej Sqd Rejonowy
Rybniku prowadzi
KW GL1Y/00168199/8, nr 1939i67 o pow 0,0878 ha, oraz nr 1940167
pow. 0,1622 dla kt6rych Sed Rejonowy
Rybniku prowadzi
KW G11Yi00073866t2.
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Dla wa2noSci posiedzenia komisji i podjetych pzez niq rozstzygniq6 w pracach
winno uczestniczyl co najmniej 50% sktadu komisji, w tym Przewodniczqcy lub Z-ca
Przewodniczqcego.

s3
M/ykonanie zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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