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Uchwała Nr IV/18/16/2012 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 13 lutego 2012 r. 

w sprawie:  

nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej niezbędnej do realizacji inwestycji  

pod nazwą: „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły  

wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”  

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)  

w związku z § 5 ust. 2  

uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego  

z dnia 12 maja 2010 roku z poźn. zm.  

w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego  

oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej niezbędnej do realizacji 

inwestycji pod nazwą: „Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż 

rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945”, 

położonej w Żywcu przy ulicy Handlowej 26 o łącznej powierzchni 694 m2 składającej się z:  

a) działki nr 2819/4 objętej KW nr BB1Z/00039187/4 zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, w którym wyodrębniono:  

- lokal mieszkalny nr 1 – wpisany w KW nr BB1Z/00045135/0,  

- lokal mieszkalny nr 2 – wpisany w KW nr BB1Z/00045136/7,  

b) działki niezabudowanej nr 2819/3 i działki zabudowanej garażem wolnostojącym nr 

2819/5 objętych KW nr BB1Z/00000554/6.  

2. Wartość rynkowa nieruchomości, o której mowa w ust. 1, określona w operacie szacunkowym 

wynosi 1 290 000 zł.  

3. Warunkiem nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, jest wykreślenie wpisów w KW 

nr BB1Z/00045136/7 w dziale IV „HIPOTEKA” dotyczących hipoteki umownej i kaucyjnej.  
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§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Andrzej Gościniak 

 


