UCHWAŁA NR 4/57/16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.1), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pełnomocnictwa Mirosławowi Kielnikowi, Dyrektorowi Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do składania samoistnie w imieniu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oświadczeń woli w zakresie gospodarowania gruntami i innymi
nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą w szczególności
w zakresie:
1)
nabywania, zbywania gruntów w pasie drogowym dróg publicznych oraz
infrastruktury koniecznej do realizacji zadań statutowych wymienionego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
2)
zawierania umów na warunkach wynikających z uchwał Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i zgodnie z przepisami następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121
z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687
z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 596 ze zm.),
f) innych aktów normatywnych regulujących zasady nabywania, zbywania,
obciążania mienia województwa bądź zrzekania się ograniczonych praw
rzeczowych.
2. W związku z powyższym upoważnia się Mirosława Kielnika do składania
oświadczeń woli, dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym
zawierania umów obejmujących zakres przedmiotowy pełnomocnictwa oraz do składania
wniosków i oświadczeń woli w postępowaniach wieczysto-księgowych związanych
z realizacją niniejszego pełnomocnictwa.
§ 2. Pełnomocnik nie ma prawa ustanawiać dalszych pełnomocników.
§ 3. Pełnomocnictwo obowiązuje do odwołania, nie dłużej niż na czas pełnienia
funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
§ 4. Pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie aktu notarialnego zgodnie
z zasadami składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.

