
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 12 lipca  2018 r. 

 

w sprawie  powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz  

rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 
 

Na podstawie: 

- art. 11 ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2018 r. 

poz.121 ze zm.), 

- § 8 ust.1 i 2, § 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. Powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań w celu 

sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na 

terenie Powiatu Nowodworskiego, wchodzących w skład zasobu nieruchomości, którym gospodaruje 

Starosta Nowodworski. 

§ 2. Do składu Komisji wyznaczam następujące osoby: 

1) Marta Górecka                      -    przewodniczący 

2) Wojciech Łęgowski              -    członek 

3) Ewa Kałuzińska                    -    członek 

4) Elżbieta Krawczak                -    członek 

5) Barbara Wrońska                  -    członek. 

§ 3. Przetarg i rokowania przeprowadza komisja w składzie : przewodniczący i co najmniej dwóch 

członków. 

§ 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, prace wynikające z pełnienia funkcji 

przewodniczącego przejmuje  Wojciech Łęgowski – członek komisji. 

§ 5.  Zadaniem komisji jest przeprowadzenie przetargów oraz rokowań zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań 

na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490) i przedstawienie Staroście Nowodworskiemu 

protokołów  z przeprowadzonych przetargów i rokowań. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu. 

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 22/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 lipca 2015 r. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

           

            Starosta Nowodworski 

     /-/ Magdalena Biernacka                                                                                                                                                              


