
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 434 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” z siedzibą w Płocku 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 

państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z 2015 r. poz. 1322 oraz z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260) oraz § 27 

ust. 1 w związku z § 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania 

ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. poz. 170, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie likwidacji 

przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa”  

z siedzibą w Płocku zmienionym zarządzeniem Nr 460 z dnia 24 września 2013 r., zarządzeniem Nr 348 z dnia 

16 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 229 z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 574 z dnia 14 sierpnia 2015 r., 

zarządzeniem Nr 1193 z dnia 22 grudnia 2015 r., zarządzeniem Nr 329 z dnia 28 czerwca 2016 r., 

zarządzeniem Nr 7 z dnia 18 stycznia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 101 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w § 1 ust. 4 

otrzymuje brzmienie: 

„4. Termin zakończenia działalności operatywnej Przedsiębiorstwa nastąpi nie później niż do dnia  

30 września 2017 r. Termin zakończenia likwidacji Przedsiębiorstwa nastąpi do dnia 31 października  

2017 r.”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz likwidatorowi. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 

 

 

 

 

 

 

 

 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1987 r. poz. 213, z 1988 r.  

poz. 51 i poz. 95, z 1989 r. poz. 42 i poz. 57, z 1990 r. poz. 99 i poz. 298, z 1991 r. poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 459. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 6525
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