
ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2017
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 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 się Stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, 
oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie w składzie: 

1. Anna Komendacka - przewodniczący komisji;

2. Ewa Wieloch - zastępca przewodniczącego komisji;

3. Karolina Kapral - członek komisji;

4. Krzysztof Sobera - członek komisji;

5. Krzysztof Słomian         - członek komisji.

§ 2. Regulamin prac komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy Lipie nr 0050.44.2016 z 10 maja 2016r. oraz nr 0050.103.2015 
z dnia 3.12.2015.r

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2017

Wójta Gminy Lipie

z dnia 26 maja 2017 r.

Regulamin

1. Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący komisji przetargowej, a w przypadku  nieobecności 
przewodniczącego jego zastępca.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm) zwanej dalej ustawą 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) zwanego dalej rozporządzeniem.

3. Dla skutecznego i prawnego działania Stała Komisja Przetargowa może przeprowadzić przetarg lub 
rokowania jeżeli w jej składzie pozostają minimum trzy osoby, w tym przewodniczący lub jego zastępca.

4. Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej zobowiązane są do składania oświadczeń o braku lub 
istnieniu okoliczności o których mowa w paragrafie 9 rozporządzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 
1 do niniejszego załącznika.

5. Komisja przetargowa jest uprawniona do interpretacji oraz rozstrzygania wątpliwości i kwestii spornych 
związanych z zapisami ogłoszeń, warunków, regulaminów przetargu, rokowań na sprzedaż, oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia 

Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Lipie

z dnia 26 maja 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Przewodniczącego / zastępcy przewodniczącego / członka*  Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem 
Wójta Gminy Lipie nr  …………………. z dnia ……………………

Ja, ............................................................................ ur. ........................................... , oświadczam, że:

1. biorę / nie biorę * udziału  w …… przetargu / rokowaniach* na sprzedaż /oddanie w użytkowanie 
wieczyste* nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie i oznaczonej jako działka nr ………………............, 
położona w  obrębie ewidencyjnym …………..………………

2. w ww.  przetargu / rokowaniach* na sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste *   biorą / nie biorą * 
udziału osoby mi bliskie o których mowa art. 4 pkt.13 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

3. pozostaję / nie pozostaję * z uczestnikiem ww. przetargu / rokowań* na sprzedaż / oddanie w użytkowanie 
wieczyste * w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do mojej 
bezstronności.

............................................

(podpis

*niepotrzebne skreślić
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