Zarzqdzenie w !9.ktzz
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
z dnia 16 marca2O22 r.

w sprawie powolania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pienrvszego
ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa wlasnoSci
nieruchomo5ci gruntowej zabudowanej dzialki nr 2084147 polo2onej
w Czenrionce-Leszczynach, obr. Leszczyny
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. 559 z po2n. zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz.U. 22021 r., poz. 1899
z p62n. zm.) i $ 8 Rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 14 wrzeSnia 2OO4 r.
w sprawie sposobu i trybu pzeprowadzania przetarg6w oraz rokowai na zbycie
nieruchomoSci (t.j.Dz.U. 22021 r. po2.2213\.

zaizqdzam, co nastqpuje

:

sl
Powola6 komisjg przetargowq dla pzeprowadzenia pienarszego ustnego przetargu
nieograniczonego
zbycie prawa wlasno6ci nieruchomo6ci opisanej
w S 2 ust. 2 niniejszego zazqdzenia, w skladzie:
1. Roman Gozawski
Kierownik Referatu lnfrastruktury
Gospodarki
NieruchomoSciami - Przewodniczqcy Komisji P rzeta rgowej,
2. Kalarzyna 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
NieruchomoSciami - Czlonek Komisji Pzetargowej,
5. Barbara Brzgcka Podinspektor Referatu lnfrastruktury Gospodarki
N ieruchomo6ciam i - Czic nek Kom isj i Przetargowej,
6. Leszek Salamon Pzewodniczqcy Zazqdu Dzielnicy Leszczyny Stare
Czlonek Komisji Przetargowej.
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Do zadai komisji nale2y:

1. stwierdzenie prawidlowo6ci wplaty wadium, nie p62niej ni2
pzetargiem,

2. pzeprowadzenie

3 dni pzed

pierwszego ustnego pzetargu nieograniczonego na zbycie
prawa wlasnoSci nieruchomoSci gruntowej zabudowanej polozonej
w Czeruvionce-Leszczynach, obr. Leszczyny oznaczon$ geodezyjnie jako
dzialka
nr 2084147 pow.0,1026 ha dla kt6rej Sqd Rejonowy
w Rybniku prowadzi KW GLlY/0009053217.
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Dla wa2noSci posiedzenia komisji i podjgtych pzez niq rozstrzygniqd w pracach
winno uczestniczyd co najmniej 50% skladu komisji, w tym Przewodniczqcy
lub Z-ca Przewodniczqcego.

s3
Wykonanie Zazqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami.

s4
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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