
 

UCHWAŁA NR  775  /2018 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 19 lipca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie działek oznaczonych numerami: 532/17 oraz 541/3, 

stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej numer 190 – na czas przebudowy 

istniejącej na nich infrastruktury drogowej – chodnika i ścieżki rowerowej.  

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami)  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyrazić Gminie miejskiej Wągrowiec zgodę na czasowe zajęcie oraz udostępnienie 

na cele budowlane nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 541/3, położonej w 

Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki, stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, i to na czas 

niezbędny do wykonania planowanej inwestycji – przebudowy istniejącej infrastruktury 

drogowej – chodnika i ścieżki rowerowej, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym 

integralną część wniosku, z zastrzeżeniem § 3.    

§ 2. Wyrazić Gminie miejskiej Wągrowiec zgodę na czasowe zajęcie oraz  

udostępnienie na cele budowlane nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 532/17, 

położonej w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki, stanowiącej własność Powiatu 

Wągrowieckiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, i to na 

czas niezbędny do wykonania planowanej inwestycji – przebudowy istniejącej infrastruktury 

drogowej – chodnika i ścieżki rowerowej, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym 

integralną część wniosku, z zastrzeżeniem § 3.  

§ 3. Warunkiem wyrażenia zgody opisanej w §§ 1 i 2 jest podpisanie pomiędzy 

Inwestorem, a właścicielem gruntu ujawnionym w treści księgi wieczystej porozumienia 

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia zadania inwestycyjnego oraz technicznego 

utrzymania wybudowanej infrastruktury po zakończeniu prac budowlanych, i to przed 

przystąpieniem do robót budowlanych.  

§ 4. Wyrazić zgodę na przeniesienie przez Gminę miejską Wągrowiec uprawnień 

wynikających z niniejszej uchwały na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Starosta Wągrowiecki 

 

____________________________ 

/ Tomasz Kranc / 
 

 

 

 

Wicestarosta 

 

___________________ 

/ Michał Piechocki / 

 

 

Jacek Brzostowski       ________________________ 

Jerzy Springer     ________________________ 

 Robert Woźniak        _________________________ 


