ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.467.2021
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 11 sierpnia 2021 roku
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 2021 r. poz. 1372) art. 37 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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
z późn. zm.), Uchwały Nr II.6.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Miasta Jastrzębie–Zdrój, położonych przy ul. Zamłynie zmieniona Uchwałą nr
X.89.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. zarządzam:
§ 1. Ogłosić na dzień 23.09.2021 roku przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Zamłynie, stanowiących własność Miasta
Jastrzębie–Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki :
᠆ 2569/270 o pow. 0,1001 ha godzina 10:00
᠆ 2568/270 o pow. 0,1000 ha godzina 10:30
᠆ 2436/270 o pow. 0,1012 ha godzina 11:00
- 2537/270 o pow. 0,1028 ha godzina 11:30,
obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 5, KW GL1J/00010662/1 opisanych szczegółowo w ogłoszeniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłosić na dzień 29.09.2021 roku przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Zamłynie, stanowiących własność Miasta
Jastrzębie–Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
᠆ 2581/270 o pow. 0,1000 ha godzina 11:00
᠆ 2582/270 o pow. 0,1002 ha godzina 11:30
᠆ 2583/270 o pow. 0,1002 ha godzina 12:00
- 2584/270 o pow. 0,1002 ha godzina 12:30,
obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 5, KW GL1J/00010662/1 opisanych szczegółowo w ogłoszeniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1, poprzez jego wywieszenie na okres co najmniej 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Jastrzębie–Zdrój przy Alei Piłsudskiego 60, opublikowanie wyciągu z ogłoszenia co najmniej
na 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie codziennej o zasięgu co najmniej
województwa śląskiego oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych i na stronie
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 23.09.2021 r. oraz 29.09.2021
r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych opisanych w § 1 i § 2.
§ 5. Na Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołać: Romana Foksowicza – I Zastępcę
Prezydenta Miasta
§ 6. 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

4. Marzenę Saługa - Inspektor w Referacie Obrotu Nieruchomościami
§ 7. Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Anna Hetman

