ZARZĄDZENIE NR 314/2010
BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK
Z DNIA 27.04.2010 r.
w sprawie wyboru formy przetargu i powołania komisji przetargowej.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) w związku z
uchwałą Nr XL/438/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie
zbycia lokalu uŜytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 7 w Pułtusku
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. SprzedaŜ lokalu uŜytkowego o powierzchni uŜytkowej 138,12m2 mieszczącego się w
budynku przy ul. 3 Maja 7 w Pułtusku wraz z udziałem wynoszącym 13812/94986 w
nieruchomości wspólnej, nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący : Cezary Parzychowski
Członek: Anna Maliszewska
Członek: Barbara Parzychowska
Członek: Alina Galas
3. W przypadku nieobecności jednego z w/w członków komisji przetargowej, czynności
związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w 3 –
osobowym składzie.
4. Celem Komisji jest wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego o powierzchni uŜytkowej
138,12m2 mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 7 w Pułtusku wraz z udziałem
wynoszącym 13812/94986 w nieruchomości wspólnej.
5. Jeśli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, to w przypadku podjęcia
decyzji o zbyciu w/w lokalu uŜytkowego w drodze rokowań, powołanej w ust.2
Komisji przetargowej powierza się prowadzenie rokowań w tym zakresie.
§ 2.
Do zadań Komisji naleŜy w szczególności:
1. przygotowanie projektu regulaminu przetargowego, regulaminu rokowań oraz
przekazania projektu Burmistrzowi w celu akceptacji;
2. poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu oraz
przeprowadzenie przetargu, rokowań;
3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych przetargów, rokowań.
§ 3.
Komisja informuje Burmistrza o wynikach przeprowadzonych przetargów, rokowań. Komisja
wykonuje obowiązki do czasu ustalenia nabywcy dla nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaŜy.
§ 4.
Przeprowadzając przetarg, Komisja stosuje odpowiednie postanowienia rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.).
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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