Zarządzenie nr 285/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
z dnia 2 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)
zarządza się co następuje:
§1.1. Powołuje się Komisję w składzie:
1) Marek Pietrzak – Przewodniczący
2) Tomasz Ciechanowski – członek
3) Agnieszka Jabłońska-Trepczyńska - członek
4) Anna Baran – członek
5) Marta Korczak członek
2. Komisja zostaje powołana do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem
geodezyjnym 77/17 położonej w Krajence – obr. 86 o powierzchni 0,1816 ha, zapisanej
w księdze wieczystej KW nr PO1Z/00020073/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Złotowie – Wydział Ksiąg Wieczystych.
§2. Zobowiązuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§3. Po rozstrzygnięciu przetargu komisja ulega rozwiązaniu.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta
Krajenka
Aleksandra Sawicka

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości.
Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 77/17
położona w Krajence – obr. 86 o powierzchni 0,1816 ha, zapisana w księdze wieczystej
PO1Z/00020073/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie zarządzeniem
nr 231/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 czerwca 2020 roku została
przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości stanowi, że czynności związane z przetargiem wykonuje komisja
przetargowa, wyznaczona przez właściwy organ spośród osób dających rękojmię
rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.
W związku z tym, wydanie zarządzenia należy uznać za celowe i uzasadnione.
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i Działalności Gospodarczej
Marek Pietrzak

