UCHWAŁA NR XXI/419/12
RADY MIASTA GDYNI
z 27 czerwca 2012r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni miasta na prawach powiatu działek drogowych połoŜonych w pasie ulicy
Tadeusza Wendy

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
1
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) w związku z art. 64
ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
2
publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1. WyraŜa się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na
własność przez Gdynię – miasto na prawach powiatu działek drogowych połoŜonych
w pasie ul. Tadeusza Wendy, opisanej w księdze wieczystej KW nr GD1Y/00107672/9 a
oznaczonej jako działka nr 148/1, km 119 obręb Gdynia o pow. 648m² oraz opisanej w
księdze wieczystej nr GD1Y/00076694/2 jako działka nr 149/1, km 119 obręb Gdynia o pow.
679m²
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

1

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113, poz.984, nr 200, poz 1688, nr 214
poz. 1806, nr 153 poz.1271, nr 214 poz.1806, z 2003r. nr 162, poz 1568; z 2004r. nr 102 poz. 1055; z 2007r. nr 173 poz. 1218;
z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009r. nr 92 poz. 753
2
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998r. nr 162 poz.1126, z 2000r. nr 6 poz.70, nr 12 poz.136, nr 17 poz.228, nr 19
poz.239, nr 122 poz. 1312, nr 122 poz. 1312, nr 95 poz. 1041, z 2001r. nr 45 poz. 497, nr 100 poz. 1084, nr 111 poz. 1194, nr
145 poz.1623, z 2009r. nr 31 poz.206

