
ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
05·100 Nowy Dwór MazoWIeckI

UCHWALA Nr ... 22~'2QQS ...
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ... 27.. ,ln'l~.ę.t,11.~~200gr.

w sprawie: powołania komicSji do przeprowadzenia przetargów oraz przeprowadzenia rokowań, na zbycie
nieruchomo.ki, położonych w obrębie 0034-8-08 m. Nowy Dwór Mazowiecki przy ul.
Paderewskiego 3, oznaczonych numerem działki 23/11 o pow. 3020 m2 oraz numerem działki
23/13 o pow. 1974 m2

, stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z
2004r., Nr 261, poz. 2603 z późno zm. ) w związku z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z
2004r., Nr 207, poz. 2108 z późno zm. ) - Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

l. Pan ..Z.y.gm.un.t .. Wr. z Q::l ~ k - przewodniczący
2. ~.ę..l!.i.. .r~.?1!.~.~.ą... .F:'.~.~:~P~~~ - z-ca przewodniczącego
3. pąn,i.B.9T.Q.9.r:'.ą. .. W.r: .qfj.;'iK?l - sekretarz
4. Pani. ..Al.eksandr a ..Kubi k .. - członek
5. L i.d i.a . .o.o.b.o.sz - członek

l. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja przetargowa.
2. Komisja przeprowadza rokowania.

Komisja będzie działać zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14
września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr207, poz. 2108).

l. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umów.

Traci moc Uchwała Nr 164/2008 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 sierpnia 2008r. w spraWIe:
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu
zakOllczonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości, położonych w obrębie 0034-8-08 m.
Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Paderewskiego 3, oznaczonych numerem działki 23/11 o pow. 3020 m2

oraz n"ct.~~\~działki 23/13 o pow. 1974 m2
, stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego.
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~'.~ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kancebrw f<:t,~.,·u\:vPrawnych
J. Nieścior~/óita6skj.,.'.~. w Pułtusku

. "oy~",,~L
Domfnih POb'r(ffZel.sJ?i
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