
 

 

UCHWAŁA Nr 194/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

 

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1) oraz art. 95, art 96, art. 99 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.2),  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Cezaremu Piotrowi Piotrkowiczowi,  reprezentującemu  

Agencję „Cezar”- Piotrkowicz Sp.j z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Boczna 28,  

05-300 Mińsk Mazowiecki, wykonującemu zamówienie pn: 

 „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot 

gruntowych, położonych na terenie gminy Lubicz na lata 2019-2028”,  

do wykonywania czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu Zarządu 

Powiatu Toruńskiego do odpowiednich urzędów i instytucji z wnioskiem o  wyłożenie  uzgodnienie 

oraz stosowne opinie dotyczące opracowania. Pełnomocnictwa udziela się do czasu zakończenia 

czynności związanych z opracowaniem ww. planu. 

 

§ 2.  Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Środowiska Starostwa 

Powiatowego w Toruniu. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

  

Marek Olszewski 

 

 

                                                 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 i poz. 1571.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustaw zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 poz.1495. 



 
 

 

Toruń, dnia 27.02.2020 r. 

     OR. 0027.2.2020.KM 

 

 

 
P E Ł N O M O C N I C T W O  

 
 

Zarząd Powiatu Toruńskiego udziela pełnomocnictwa: 

Cezaremu Piotrowi Piotrkowiczowi-  

reprezentującemu Agencję „Cezar”- Piotrkowicz Sp. j z siedzibą w Mińsku Mazowieckim,  

ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, do wykonywania czynności formalno-prawnych oraz 

występowania w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego do odpowiednich urzędów i instytucji z 

wnioskiem o  wyłożenie  uzgodnienie oraz stosowne opinie dotyczące opracowania:  

 

„Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, na lata 2019-2028, 

dla lasów będących własnością  osób fizycznych, wspólnot gruntowych,  położonych na terenie 

Gminy Lubicz”. 

 

Pełnomocnictwa udziela się do czasu zakończenia czynności związanych z opracowaniem 

Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów 

niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot 

gruntowych, położonych na terenie gminy Lubicz na lata 2019-2028. 

 

 

 

 

 

 

   …………………………….. 
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