
 

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/2019 

WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE 

 

z dnia 11 października 2019 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  

w dniu 14 października 2019 r. przetargu pierwszego ustnego nieograniczonego 

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łambinowice 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzam co następuje 

 

§1. Powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej ,, Komisją’’ w celu przeprowadzenia  

w dniu 14.10.2019 r. przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 

gruntu 138/9 o powierzchni 18,1600 ha, Księga Wieczysta Nr OP1N/00041147/5, stanowiącej 

własność Gminy Łambinowice, położonej w powiecie nyskim, w jednostce ewidencyjnej 

Łambinowice, w obrębie Malerzowice Wielkie. 

§2. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  

21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz o rozporządzenie 

wykonawcze 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). 

§3. Na przewodniczącego Komisji powołuję Panią Ewelinę Pętal – pracownika ds. 

gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Gminy w Łambinowicach. 

§4. Na członków Komisji powołuję: 

Panią Małgorzatę Wydra – podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy  

w Łambinowicach, 

Panią Grażynę Wojtyczko  – referenta ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej  

w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, 

Pana Wojciecha Maśleja – inspektora ds. ochrony zabytków i leśnictwa w Urzędzie Gminy  

w Łambinowicach.  

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2019 r. i podlega publikacji  

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl.   

 

 
 

Wójt 

/-/ Tomasz Karpiński 
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