
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maj 2017 r. 

Wydział Techniczno Inwestycyjny  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

TI.273.8.2017 23.05.2017 r. 
od 23.05.2017 r. 
do 30.09.2017 r. 

Biuro Usług Technicznych 
Arkadiusz Gniewkowski 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży 
elektrycznej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie 
robót budowlanych polegających na modernizacji i 
rozbudowie budynku Powiatowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Ostródzie S.A. 14-100 Ostróda, ul. W. 
Jagiełły 1- na potrzeby bloku operacyjnego.  

nie 12 177,00 zł 

 

  



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu maj 2017 r. 

Wydział Gospodarki nieruchomościami i Ewidencji Gruntów – mienie powiatu 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania
/ realizacji 
umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowani
e ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

GN.273.17.2017.MI 02.05.2017 r. 30.06.2017 r.  

Usługi Geodezyjno 
Kartograficzne 
Lech Branica, ul. Kopernika 
24, 14 – 310 Miłakowo 

Wznowienie 10 punktów granicznych nieruchomości 
położonej w obrębie Trokajny, gmina Miłakowo, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr nr 26/2 o pow. 0,7624 ha. 

nie 
1500,00 zł 
( tysiąc pięćset 
złotych)  

GN.273.19.2017.DB 08.05.2017 r. 31.07.2017 r.  

Zakład Usług Geodezyjnych  
„ GeoSław”  mgr inż. 

Sławomir Hoffer                                
ul. Księżodworska 37 

13-200 Działdowo 

Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości 
położonej w obrębie Kretowiny, w gm. Morąg, 
oznaczonej jako działka nr 621/4 o pow. 0,6624 ha, w 
wyniku którego powstaną trzy działki: działka 
przeznaczona w planie zagospodarowania 
przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, działka przeznaczona do sprzedaży na 
poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej oraz działka przeznaczona na 
cele rolne. 

nie 

1 992,60zł 
( tysiąc 
dziewięćset 
dziewięćdziesią
t dwa 60/100)  

 

GN.273.18.2017Mi 09.05.2017 r 31.05.2017 r.  

Sigma Centrum – Wycena i 
Zarządzanie  
Nieruchomościami, plac 
Konsulatu Polskiego 1, 10 – 
532 Olsztyn 

Sporządzenia operatu szacunkowego określającego 
wartość rynkową służebności przesyłu położonej w 
obrębie Polkajny, gmina Miłakowo oznaczonej w 
operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 
84 o pow. 0,88 ha, uregulowanej w księdze wieczystej 
o Nr E2O/00034132/1, 159 o pow. 0,5907 ha   
uregulowanej w księdze wieczystej E2O/00028063/1, 
163 o pow. 1.3122 ha,  uregulowanej w księdze 
wieczystej E2O/00031493/8, 650  o pow. 0,35 ha,  
uregulowanej w księdze wieczystej E2O/00025816/4 

nie 

690,00 zł 
sześćset 
dziewięćdziesią
t  złotych)  


