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Z^RZĄDZENIE Nr 52113

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 27 listopada 20L3 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu

nasprzedaz lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Grązawach

wraz z ldziałem w nięruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkJ 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gmirrrrym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz $ 8 ust.l i ust. 2, $ 10, $ 14 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w Spfawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów oraz rokow in na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 , poz. 2108 z póŹn. zm.|),

zarządzam, co następuj e:

s 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Przewodniczący - Pani Teresa Tylicka

Członkowie: - Pani Gabriela Chyżyńska

_ Pan Czesław Przeracki

S 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 29 listopada 2013 r. drugiego przetargu

ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalne go nr 2 o pow. uż1tkowej 39,9I mŻ,

w budynku wielorodzinnym nr 89 w Grązawach wraz z pomieszczeniem przynależnym w

budynku gospodarczym o pow. uŹytkowej - Ż7,55 m2 i udziałem zwiryanYm z własnością

lokalu wynoszącym 350/1000 częŚci we wszęlkich częściach wspólnych budynku nię

słuŻących do wyłącznego uży.tku właścicieli poszczególnych lokali i w dział'ce pod

budynkiem nr 607|10 o pow. 0,3404 ha, wpisanej w księdze wieczystej KW Nr

TOl8/0002423s13

Do zadai komisji na|eŻy:

l) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782;

22005.. N, t:0, poz. lO81,Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459;22006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz.708

i Nr 220, poz. 16ó0 i 160l; z2OO'7 r. Nr l73' poz.1218; z2008 r. Nr 59' poz.369 i Nr 220, poz.1412, oraz

z2OO9 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz.335 i 340 i Nr 55,po2.450.

s3.



1)

2)

3)

$4.

$s.

poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowad zeniaprzetargu,
przeprowadzenie przetargu na wydzierŻawienie przedmiotowej nieruchomości,
sporządzenie protokołu z przeprowadzone go przetar gu.

Po zakonczeniuprzetatgu wynikiem pozytywnym komisja rozwi%uje się.

Zaruądzenie wchodzi w życie z dnięm podpisania.


