
ZARZĄDZENIE „ 
B . t O N ;1.1..1ejr;l.02-0 urm1s rza Ó.ocz~ r .......... . 

z dnia ..... :!-: .. !.~ .. ~Q--!;g 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynnosc1 związanych 
z przeprowadzeniem przetargów na zbycie, dzierżawę, użytkowanie lub najem 
nieruchomości komunalnych 

Na podstawie art.11 ust. I w związku z art.4 pkt 9 i art. 38 ust. I ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) 
oraz § 8 oraz § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzam, co następuje: 

§ 1 
Powołuję Komisję Przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem 
przetargów na zbycie, dzierżawę , użytkowanie lub najem nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Opoczno lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego 
przysługującego Gminie Opoczno w następującym składzie: 

1. Włodzimierz Gregorczyk - Przewodniczący Komisji; 
2. Anna Plewa - Zastępca Przewodniczącego Komisji; 
3. Piotr Tyka - Członek; 

4. Monika J etz - Członek; 

5. Justyna Małachowska -Członek; 

6. Sylwia Stępień-Adamczyk -Członek; 

7. Halina Rzońca - Członek. 

§2 
I .Komisja Przetargowa wykonuje czynnosc1 związane z przeprowadzeniem przetargu na 
zbycie, dzierżawę , użytkowanie lub najem nieruchomości oraz z przeprowadzeniem rokowań 
w składzie nie mniejszym niż 3 osobowym, który każdorazowo ustala Przewodniczący 
Komisji. 
2.W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, skład komisji przetargowej, 
zgodnie z ust. I , ustala Zastępca Przewodniczącego Komisji . 
3.Każdorazowo pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca 

Przewodniczącego Komisji . 

§3 
Zasady, tryb pracy oraz zadania Komisji Przetargowej, regulują przepisy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1490). 

§4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 



§5 
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 17/2018 z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej na zbywanie i wydzierżawianie mienia komunalnego. 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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