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ZARZĄDZENIE NR 45 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 11 września 2017 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań 

przetargowych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie 
 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164 

poz. 1365, z późn zm.) oraz §3 ust. 4 Regulaminu określającego zasady i tryb sprzedaży lub oddawania do 

odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 17 z dnia 26 kwietnia 2011 

r. z późn. zm. zarządza się co następuje: 

§1 

Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowań przetargowych na 

sprzedaż prawa własności gruntu stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie : 

 

1) działki nr 1/90 o powierzchni 0,0190 ha. (Obręb 12 - Felin, ark.3) położonej  

w Lublinie przy ul. Stefana Banacha 5  

2) działki nr 225/55 o powierzchni 3,4227 ha. położonej w Lublinie przy ul. Droga 

Męczenników Majdanka 78,80,82 

§2 

W skład Komisji Przetargowej, o której mowa w §1, wchodzą: 

1) Przewodniczący – mgr Grażyna Szymczyk 

2) Członek – mgr inż. Bartłomiej Orzechowski 

3) Członek - mgr Teresa Rusinek 

4) Sekretarz - mgr Beata Kłysiak  

 

§3 

Zadania Komisji Przetargowej, o której mowa w §2, wyznaczone są w Regulaminie 

określającym zasady i tryb sprzedaży lub oddawania do odpłatnego korzystania na 

podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. 
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§4 

1. Komisja Przetargowa ma charakter doraźny, jest powołana do przygotowania                           

i przeprowadzenia postępowań przetargowych, o których mowa w §1. 

2. Prace Komisji Przetargowej trwają do momentu podpisania ważnych umów, po czym 

Komisja ulega rozwiązaniu. 

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej odpowiada za prawidłowość pracy Komisji. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

/-/Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 
 

                                                                    

 


