
Zarządzenie nr 11/O/2011 
Burmistrza Głuszycy 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 
 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaŜ i dzierŜawę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Głuszyca 

 Na  podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie: 
Przewodniczący – Tomasz Krzak 
Członek – Urszula Zaleska 
Członek – Andrzej Poniewierski 

§ 2. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaŜ nieruchomości: 

     1) Działka nr 414/66 o pow. 0,0019 ha 
        Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 03 lutego 2012 roku (piątek), o godz. 1000 w sali      
        konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej  
        55 
§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na 

dzierŜawę nieruchomości: 
       1) Część działki nr 502/21 o powierzchni 0,0231 ha (B) połoŜona w Głuszycy, obręb 1 przy  

ul. Górnej – dzierŜawa na cele rolne na okres 3 lat. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 03 lutego 2012 roku (piątek), o godz. 1015 w sali 
konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 
55. 

      2) Część działki nr 265/20 o powierzchni 5,6250 ha (Ps V) połoŜona w Sierpnicy – dzierŜawa na 
cele rolne na okres 3 lat: 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 03 lutego 2012 roku (piątek), o godz. 1025 w sali 
konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 

        55 
     3) Część działki nr 265/20 o powierzchni 4,2150 ha (Ps V) połoŜona w Sierpnicy – dzierŜawa na cele 

rolne na okres 3 lat: 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 03 lutego 2012 roku (piątek), o godz. 1035 w sali 
konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 

        55. 
     4) Działka nr 308/13 o powierzchni 4,1100 ha (Ps V) połoŜona w Sierpnicy – dzierŜawa na cele rolne 

na okres 3 lat. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 03 lutego 2012 roku (piątek), o godz. 1045 w sali 
konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 

        55. 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się po. Kierownikowi Referatu Inwestycji Rozwoju                          

i Promocji. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania 
 
      Otrzymują:        Burmistrz Głuszycy 

1) Komisja Przetargowa                                                                        (-) Alicja Ogorzelec 
2) ROiSO 
3) a/a 
 
sporządził: Andrzej Poniewierski 


