
ZARZĄDZENIE NR 06/2015
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie
przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości 

gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów.

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm.) w związku z § 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 na 2015 rok w celu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż 
lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów, budynków i lokali stanowiących własność Gminy Żarów.

§ 2. Komisja Przetargowa działa na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 r. „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości” (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

§ 3. Do pracy w Komisji Przetargowej powołuję niżej wymienione osoby:

1. Anna Kołodziej

2. Katarzyna Banasik

3. Waldemar Chodorowski

4. Ryszard Rybak

5. Katarzyna Michalczyk-Zielińska

6. Stanisława Jabłońska

7. Anita Juralewicz

8. Piotr Weiland

9. Katarzyna Bal

10. Katarzyna Janik

11. Przemysław Sikora

12. Aneta Zakrzewska

§ 4. Komisja Przetargowa przeprowadza przetarg lub rokowania w składzie co najmniej 3 osobowym, 
powoływanym każdorazowo przez Kierownika Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej spośród osób 
wymienionych w § 3.

§ 5. Przewodniczącym Komisji przy poszczególnych przetargach lub rokowaniach będzie pracownik 
merytoryczny prowadzący daną sprawę.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 06/2015 Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 08 stycznia 2015 r.

W oparciu o art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami”,
nieruchomości stanowiące własność gminy są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu lub rokowań.

W tym celu niezbędne jest powołanie Komisji Przetargowej, która będzie przeprowadzała przetargi oraz
rokowania w roku 2015.
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