
ZARZl\D POWIATU
w Nowym Dworze Mazowleckin'

ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowieck,

UCHWAŁA NR .~9.1l.?Q.!.9 .
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..16..J'O.8.r.c.a .. 2QlOr.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późno zm. ) Zarząd Powiatu
Nowodworskiego uchwala co następuje:

Powołuje się komisję do spraw przejęcia części nieruchomości o powierzchni 0,2711 ha
stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego, położonej wobrębie 0034 8-08 ID. Nowy
Dwór Mazowiecki przy ulicy Paderewskiego 3, ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr
działki 23/20 o pow. 0,5562 ha - w następującym składzie:

l. Przewodniczący komisji - .?~.0~.y'g0.~r:.t.Yr.~.?~g.~ .
Pani Monika Filipiak2. Zastępca Przewodniczącego - .

3. Członek komisji - ..~.?!r:J..J'},?Jg~.r~2.t.{ą Ę2.0.{ą.$.?;~.~~.I}.~ .

Zadaniem komisji jest uczestniczenie w protokolarnym przejęciu nieruchomości Powiatu
Nowodworskiego.

Przewodniczący Zarządu ~~~~ .

Członkowie Zarządu: mgr Krzysztof Kapusta
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Umową dzierżawy Nr 95/2008 z dn. 01.08.2008r. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze

Mazowieckim oddał w dzierżawę z przeznaczeniem na parking - firmie Usługi Parkingowe

Mirosław Kolanek - część nieruchomości o powierzchni 2800 m2
, stanowiącą własność

Powiatu Nowodworskiego, położoną w obrębie 0034 8-08 m. Nowy Dwór Mazowiecki przy

ulicy Paderewskiego 3, ozn. w ewidencji gruntów i budynków nr działki 23/9 o pow. 0,7250

ha.

Umowa została zawarta na czas określony, tj. na okres od dnia 01.08.2008r. do dnia

31.12.2010r.

W dniu 04.09.2009r. Aneksem Nr l zmieniono powierzchnię oddaną w dzierżawę na 0,2711

ha oraz nr ewid. działki na 23/20 ( powstałej po podziale działki nr ewid. 23/9 ).

Powyższą umowę dzierżawy rozwiązano z dniem 15,12.2009r., z zachowaniem 3

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa wygasa z dniem 15.03.2010r.

Pismem z dnia 01.03.2010r. Dzierżawca Pan Mirosław Kolanek, zwrócił się do Zarządu

Powiatu Nowodworskiego z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela ze strony Starostwa w

celu uczestniczenia podczas sprawdzenia prawidłowości naliczeń kosztów energii

elektrycznej zużytej przez parking przy ul. Paderewskiego.

Wobec powyższego niezbędne jest powołanie komisji mającej za zadanie przejęcie

przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego oraz

uczestniczenie podczas sprawdzenia prawidłowości naliczeń kosztów energii elektrycznej

zużytej przez parking.


