Zarządzenie Nr 607/GNP/2020
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw objęcia w posiadanie nieruchomości nabytych przez
Gminę Kędzierzyn-Koźle, w związku z przebudową i rozbudową ul. Nadrzecznej i ul. Radosnej
w Kędzierzynie-Koźlu
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm.2) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję zespół do spraw objęcia w posiadanie nieruchomości nabytych przez Gminę
Kędzierzyn-Koźle na podstawie decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 4/2019 dnia
07.01.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
i przebudowie ul. Nadrzecznej i ul. Radosnej w Kędzierzynie-Koźlu, w składzie:
1) Andrzej Patyniak – inspektor ds. nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz
zamówień publicznych – przewodniczący,
2) Agnieszka Lech –inspektor ds. nabywania nieruchomości od osób fizycznych oraz odszkodowań,
3) Katarzyna Mrowiec – podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych.
2. Zadaniem zespołu jest wykonanie wszystkich czynności faktycznych niezbędnych do prawidłowego
przejęcia nieruchomości nabytych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na podstawie decyzji, o której
mowa w ust. 1.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego oraz Kierownikowi Wydziału Zarządzania Drogami Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle, którzy informację o realizacji niniejszego zarządzenia złożą w trybie określonym
w § 42 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji na stronie podmiotowej
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu
Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Artur Maruszczak (-)
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz (-)

1

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1517,
poz. 1696 i poz. 1815.
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Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1716.

