
Uchwała  Nr 159/2016 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego  

z dnia 10 lutego 2016 r. 

 
w sprawie:   powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na 

sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr nr działek 33/32 o pow. 0,0953 ha, 

33/36 o pow. 0,0827 ha, 33/40 o pow. 0,4032 ha, 33/39 o pow. 0,0856 ha, 33/35 o pow. 

0,0053 ha, poł. w obrębie 0035 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącej własność 

Powiatu Nowodworskiego 

   

 

Na podstawie  art. 38 ust. 1 ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 z późn. zm.
1
 ) w związku § 8 ust. 1 i 2 oraz                          

§ 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r.          

poz. 1490 )   

 

 

Zarząd Powiatu  uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na 

sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr nr działek 33/32 o pow. 0,0953 ha, 33/36 

o pow. 0,0827 ha, 33/40 o pow. 0,4032 ha, 33/39 o pow. 0,0856 ha, 33/35 o pow. 0,0053 ha, 

poł. w obrębie 0035 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w składzie: 

 
1. Pan Paweł Calak                         - przewodniczący  

2. Pan Wojciech Łęgowski                     -  z-ca przewodniczącego 

3. Pani Marta Górecka                     - sekretarz 

4. Pani Ewa Kałuzińska                    -  członek 

5. Pani Barbara Wrońska                   -  członek 

 

§ 2. 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 2014r. poz. 1490 ). 

 

 

§ 3. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania. 

 

2. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umów. 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w  Dz. U. z 2015r.  poz. 1777 oraz z 2016r. 

poz. 65  



§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego: 

 

Przewodniczący Zarządu: 

/-/ Magdalena Biernacka 

 

Członkowie Zarządu: 

 

/-/ Paweł Calak 

/-/ Anna Maliszewska 

/-/ Radosław Kasiak 

/-/ Dariusz Tabęcki 


