
ZARZĄDZENIE NR WG.0050.3.2020
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących 
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie 

Gminy Sitkówka-Nowiny

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 38 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1. Przewodniczący Komisji:            -    Sławomir Sobczyk.

2. Członkowie Komisji:                    -    Andrzej Waśko, Monika Urbańska- Milcarz, Daniel Czerwiak.

§ 2. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie drugich ustnych przetargów 
nieograniczonych dotyczących sprzedaży niezabudowanych nieruchomości grutnowych, stanowiących 
własność Gminy Sitkówka-Nowiny, położonych w miejscowości Zgórsko, w obrębie geodezyjnym Zagrody 
w Gminie Sitkówka-Nowiny, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 197/14, 197/15, 197/16, 
197/26, 197/31, 197/32, 197/35  oraz 197/36. Dla przedmiotowych nieruchomości jest prowadzona przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00103582/2.

§ 3. Organizacja i przeprowadzenie przetargów odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz 
Regulamin przetargów.

§ 4. Po rozstrzygnięciu przetargów Komisja Przetargowa rozwiązuje się.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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