
Zarządzenie Nr 16/2018 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 20 marca 2018 r. 

 

w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb 

postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.         

z 2017, poz. 1868 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 10 uchwały nr XXXVII/275/2015 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 czerwca 2014 r. w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. 

Powołuje się komisję do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań 

administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego, w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji – Zdzisław Matkiewicz, Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału 

Geodezji, Kartografii i Katastru; 

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Zbigniew Mazur – inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii 

i Katastru; 

3) Członek Komisji – Agata Sekuła – inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. 

 

§ 2. 

Zadaniem komisji jest sporządzanie i aktualizacja cennika, określającego wysokość wynagrodzenia za 

czynności biegłego oraz weryfikacja wniosków o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych 

pod względem zgodności z postanowieniami zarządzenia nr 15/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia      

20 marca 2018 r. w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań 

administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego. 

 

§ 3. 

Zakres praw i obowiązków komisji określa Zarządzenie Starosty Nowodworskiego nr 15/2018 z dnia        

20 marca 2018 r., w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań 

administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego. 

 

§ 4. 

Traci moc zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie 

powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań 

administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego. 

 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wicestaroście Nowodworskiemu. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Nowodworski 

( - ) 

Zbigniew Ptak 


