UCHWAŁA NR 47/2117/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia darowizny udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lubicz
Na podstawie art. 20 pkt 17 w związku z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.1), w związku z art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147, z późn. zm.2) oraz § 5 pkt 4 i § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr 377/2000
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i zasad
sprawowania współwłasności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r.
Nr 6 poz. 129, z późn. zm.3), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/504/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
udziału we współwłasności nieruchomości, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć od Gminy Lubicz darowiznę udziału we współwłasności nieruchomości
położonej w Grabowcu, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 170/3
o pow. 0,0027 ha w wysokości 16905/29659, KW nr TO1T/00032200/5 z przeznaczeniem na
cele publiczne – ścieżkę pieszo-rowerową w pasie drogi wojewódzkiej nr 654.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy panu Mirosławowi Kielnikowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r.
poz. 191 i 1089.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820,
1509, 1529, 1566 i 1595.
3 Zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIX/250/04 z dnia 29 marca 2004 r.
(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2004 r. Nr 57, poz. 989).

