
Uchwała nr 1787/192/II/2004 
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 13.10.2004 roku

w sprawie

nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w związku z uchwałą nr 608/142/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.04.2004 r. w sprawie ustalenia procedury nabywania, na rzecz Województwa Śląskiego, nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a:

§ 1
Wyrazić zgodę na nabycie przez Województwo Śląskie niżej opisanej nieruchomości stanowiącej współwłasność po połowie Pani Jolanty Słonka i Pani Edyty Michulec zamieszkałych w Żywcu:
			- działka nr 11106/2 o pow. 317 m2 obr. Żywiec, km 20 zapisana w Kw 72694 i działka nr 			11107/2 o pow. 440 m2 obr. Żywiec, km 20, zapisana w Kw 11314. Działki te leżą w 			projektowanym pasie drogowym; 
		 - działka nr 11106/3 o pow. 36 m2 obr. Żywiec, km 20 zapisana w Kw 72694 i działki nr 			11107/3 o pow. 85 m2 obr. Żywiec, km 20 zapisana w Kw 11314. Działki te leżą przy 			projektowanym pasie drogowym.
			Całkowita powierzchnia omawianych działek wynosi 878 m2. 
Wynegocjowana przez Komisję stałą powołaną Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku podczas rokowań prowadzonych z właścicielem cena nabycia wynosi:...........zł (słownie: ...............................................złotych).

§ 2

		Wyznaczyć Pana Jacka Stumpfa - Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu oraz 		Pana Zenona Marczuka – Zastępcę Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i 			Gospodarki Nieruchomościami do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w ramach 		udzielonych pełnomocnictw notarialnych.

§ 3

		Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 4

		Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Michał Czarski	–	Marszałek Województwa............................................
2. Jan Grela		–	Wicemarszałek Województwa....................................
3. Sergiusz Karpiński	–	Wicemarszałek Województwa....................................
4. Marian Jarosz	–	Członek Zarządu Województwa.................................
5. Wiesław Maras	–	Członek Zarządu Województwa................................

