
      UCHWAŁA Nr 116/135/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego 

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 poz. 2213) 

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje  

 

§ 1.1. Powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości 

położonej na terenie gminy Grudziądz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 115/4, obręb Lisie Kąty, 

o pow. 0,8223 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1U/00031673/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 

w Grudziądzu w składzie: 

1) Edward Wiatrowski – Przewodniczący Komisji 

2) Jadwiga Stręciwilk – Członek Komisji 

3) Adam Feldmann – Członek Komisji 

4) Hanna Lotarska – Członek Komisji 

5) Katarzyna Żubertowska – Członek Komisji. 

2. Komisja wykonuje swoje zadania w składzie liczącym co najmniej 3 osoby. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego funkcję pełni Jadwiga Stręciwilk. 

4. Zasady i tryb pracy Komisji regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  

oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 poz. 2213). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości – 

Przewodniczącemu Komisji. 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 



Uzasadnienie 

 Uchwałą Nr 115/131/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, położonej 

w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 115/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ogłoszono 

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Grudziądzkiego, 

wchodzącą w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości położonej na terenie gminy Grudziądz, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 115/4, obręb Lisie Kąty, o pow. 0,8223 ha, zapisaną w księdze wieczystej 

nr TO1U/00031673/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu.  

Zgodnie z § 8 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. 2021 poz. 2213) czynności 

związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa. Z kolei w myśl ust. 2 powołanego 

przepisu: przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wyznacza właściwy 

organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały i powołanie Komisji Przetargowej 

w celu przeprowadzenia przetargu. 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


