
 

ZARZĄDZENIE NR  12/2020 

STAROSTY KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 27 marca 2020 r. 

 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w 

Mieście Kępnie  -  oznaczonej jako działki nr: 676/15, 677/23, 691/14. 

 

       Na podstawie Zarządzenia nr 233/19  Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 

2019r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kępnie oraz § 8 ust. 2  i  § 28 ust. 1,  

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 

       Powołuje się Komisję Przetargową do wykonywania czynności związanych                                        

z przeprowadzaniem przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mieście Kępnie, oznaczonej  jako  działki 

nr: 676/15 o pow. 0,0050 ha, 677/23 o pow. 0,0011 ha i 691/14 o pow. 0,0102 ha (razem 

0,0163 ha) zapisane w księdze wieczystej nr KZ1E/00062327/2 prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Kępnie zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie: 

 

1) Magdalena Osada                  -  Przewodnicząca; 

2) Alicja Śniegocka                    -  Zastępca Przewodniczącego;  

3) Marcin Trojak                       -  Członek; 

4) Anna Peter                             -  Członek; 

5) Kinga Hadaś                          -  Członek; 

6) Krystyna Lipska                    -  Członek. 

 

§ 2 

       1.W przypadku nieobecności Przewodniczącego, przetarg będzie prowadził Zastępca 

Przewodniczącego Komisji. 
 

       2.W trakcie przetargu w składzie Komisji powinny być – przynajmniej  trzy osoby – 

spośród wymienionych w § 1. 

§ 3 

       W przypadku, gdy drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym - prowadzenie 

rokowań powierza się Komisji lub organizuje się kolejny przetarg. 

§ 4 

       Zadania Komisji zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 

 

§ 5 

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                         STAROSTA  KĘPIŃSKI 

                                                                          /-/ ROBERT KIERUZAL 


