ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.281.2020
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 37 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Uchwały Nr I.4.2020 Rady Miasta JastrzębieZdrój z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa
użytkowania wieczystego Miasta Jastrzębie – Zdrój nieruchomości gruntowej niezbudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ulicy Towarowej zarządzam:
§ 1. Ogłosić na dzień 20.08.2020 roku na godzinę 11:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
w drodze przetargu przysługującego Gminie Jastrzębie-Zdrój prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Skarbu
Państwa,
nieruchomości
niezabudowanej,
położonej
przy
ul. Towarowej opisanej jako działka: 1086/14 o pow. 2,0695 ha, obręb Jastrzebie Zdrój, k. m. 6,
GL1J/00046516/4 opisanej szczegółowo w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1, poprzez jego wywieszenie na okres co najmniej 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Jastrzębie – Zdrój przy Alei Piłsudskiego 60, opublikowanie wyciągu z ogłoszenia co najmniej
na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym
oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta.
§ 3. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 20.08.2020 r. przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej w § 1.
§ 4. Na Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołać: Romana Foksowicza – I Zastępcę
Prezydenta Miasta
§ 5. Na członków Komisji Przetargowej powołać:
1. Daniela Zarzyckiego - Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
2. Magdalenę Kapała - Kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami
3. Darię Pająk - Podinspektora w Referacie Obrotu Nieruchomościami
§ 6. Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Roman Foksowicz
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

