
LAF(a4DZENIE NR ¿9f O/
Burmistrza Miasta Jpdrzejow a z dnia

14 lutego 2OA7 t.

w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu
14lutego 2007 roku na sprzeda2 nieruchomoáci komunalnych, poloZonych
w o'or.04, 06, OZ m. igdrzejowa, wsiaeh. Potok Maly, Lysa,ków Drugi, Przysów, Sudol,
Podlaszcze. Borki,

i.ia podsta-wie ucirwal Rad,v- Miejskiej w Jpdrzejowie:
- Nr LIV 442106 z dnia 21 wrzeéni a 2A06 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedet2y v/
drodze przetar-gu udziatr¡ Gminy- Jgdrzejów w nien¡chonroici kornunalnej, poloZonej w obr.
06 m. Jgdrzejowa, oznaczonej jako dz. w.196.
- Nr LiV44 il 06 zdnia 2i w'rzeSnia 2006 roku w sprawie przezfiac,zenia rJo sprzedaZ,v w

drodze przetargu nieruchomoéci komunalnej, poloZonej we wsi
Bor-ki, oanaczonej jako dz. rrr. i i 2.
- Nr XLIX I 413 106 z dnia 25 maja2}O6 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaiy w drodze
przetargu nien¡chonroSci konrunaiirej, polozoirej we wsi Sudrrl oznaczonej jairo dz. ttt'iiil4.
- Nr XLVII I 403 I O6 z dnia 27 kwietnia 2006 r.w sprawie przeznaczenia do sprzediúy w
cirodze przetargtr nier,;chomosci komunalnej polozonej przy ul.Jasionka cznaczonej jako dz.
nr 940
- iir XL WI I 4A4 I A6 z dttia 27 kwietnia 2006 i".w sprawie przeznaczenia do spr-zeda2.v w

drodze przetargu nieruchomoÉci komunalnej polo2onej przy ul. 3 Maja oznaczonel iako dz.

ru  32 i .
- Nr XL[V372/05 z dnia 29.12.2005 r. w sprawi e pÍzeznaczenia do sprzedaiy
w drodze przetargu publiczi-rego irieruchoirioici ko¡nunalnej polozonej we wsi Podlaszcze

oznaczonej iako dz. nr.295/3 i29514.
- i.ir IVi2i02 z dnia 12.i2.2AA2 r. w sprawieprzezfiaczenia do sprzedÚy
w drodze prz€targu publicznego nieruchomoáci komunalnej polo2onej we wsi tr-ysaków
Di-rrgi oznaczorrcjjako dz. nr.238/2.
- Nr XXXIlll3lTl0l z dma 3l maja 2001 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzeda2y w drodze przeiargu publicznego nieruchomoóci komunalnej
potoZonej w Potoku Malym, oznaczoneijako dz. nr. 139.
- Nr XIV148i03 z dnia30 puidziernika 2003 r. w sprawie przezflaezenia do spr-zedaZy w

drodze przetargo nieruchomoóci komunalnej polo2onej we r'vsi
Przysów oznaczoneijako dz. nt.86/7 i 86/8.

zarz4dzam eo nastppuj e:
$ l. W celu przeprowadzenia przetargu powotujq komisje

w nasigpujapym skladzie:
1. Przewodnicz4cy WojciechAbramowicz

Naezelnik Wydzialu Roinietwa i
Gospodarki
Gruntami.
Dorota Bak
insp. w Wydziaie Inwestycji i Gosp.
Przestrzenne.j.

2. Czlonkowie



ivlaria Chwastek
Insp. rv Wydziale Rolnictr.la i Gosp.
Gnrnfomi

Waldemar Woy'niak
Sp. r..' $/idziale F-oinict.¡¡a i Gosp.
Gruntami.

6 2. Do zadafi Komisji naie?y przeprowadzenie przetargu
'"v dniu 14 *trzeínia 2007 roku, oraz spisanie protokotu.

mgr i


