
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 177/2007 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 
z dnia 03.07.2007r. 
w sprawie udzielenia Pani Lucynie Zawierucha – Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

 
Pani 
Lucyna Zawierucha  
Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
i Nadzoru Właścicielskiego 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

 
 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 268a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 
ze zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie 
 

upoważnia 
 

Panią do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym wydawania decyzji, postanowień  
i zaświadczeń, wynikających z następujących ustaw oraz aktów wykonawczych do nich: 
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), 
2) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) – jednak bez decyzji administracyjnych, 
3) ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995r. Nr 57 poz. 229 ze zm.), 
4) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.), 
5) ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece  

(Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), 
6) ustawa z dnia 17 lutego 1960r. o utracie mocy obowiązującej niektórych ksiąg 

wieczystych (Dz. U. Nr 11 poz. 67 ze zm.), 
7) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 

ze zm.), 
8) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 

121 poz. 1266 ze zm.), 
9) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), 
10) ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 453 ze zm.), 
11) ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze 

zm.), 
12) ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), 
13) ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. i własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903  

ze zm.), 
14) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 

ze zm.) – jednak bez decyzji administracyjnych i postanowień, 



15) ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega jednocześnie, że każda sprawa, która przekazana została 
do załatwiania na mocy niniejszego upoważnienia, może być w drodze wyjątku, na bieżąco 
zastrzeżona do bezpośredniego załatwienia przez mocodawcę. 
 
Utrata mocy upoważnienia następuje w wyniku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, 
przeniesienia upoważnionego pracownika na inne stanowisko służbowe, pisemnego 
odwołania upoważnienia przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, zmiany lub wygaśnięcia 
podstawy prawnej jego wydania i do czasu trwania kadencji Zarządu Powiatu w Gryfinie.  
 
Przy załatwianiu spraw należy stosować stempel podpisowy o treści: 
 

„z up. Zarządu Powiatu w Gryfinie 
mgr Lucyna Zawierucha 

Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Nadzoru Właścicielskiego” 
 

 


