UCHWAŁA NR XXXVIII/368/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej pomiędzy Gminą Szemud
a Województwem Pomorskim, w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym określenia wysokości
odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy Szemud na
potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do
trójmiasta - odc. Chwaszczyno - Koleczkowo".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4F i ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 5 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm).
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1.
Rada Gminy wyraża zgodę za zawarcie ugody administracyjnej z Województwem Pomorskim w postępowaniu
odszkodowawczym w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości nie niższej niż 30 % wartości nieruchomości
określonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach szacunkowych za nieruchomości, które stały się
z mocy prawa własnością Województwa Pomorskiego, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, od Gminy Szemud na potrzeby realizacji inwestycji pn.:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do trójmiasta - odc. Chwaszczyno - Koleczkowo"
oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1) działki nr: 271/6, 271/7, 53/12, 53/13, 256/47, 22/4, 23/1, 39/3, 51/12, 121/1, 335/3, 335/5, 500/3, 73/3, 120,
242/1, 75/13, 76/2, 97/2, 108/1, 20/7, 67/9 o łącznej powierzchni 0,3028 ha, położone w obrębie Koleczkowo
gm. Szemud.
2) działki nr: 377/1, 9/1, 74/1, 292/2, 298/1, 319/5, 78/3, 318/5, 318/6, 27/157, 27/143, 27/149, 27/151, 41/1,
51/39, 110/1, 269/1, 398/35, 399/30, 409/9, 410/54, 412/18, 27/88, 293, 75/70, 31/6, 410/1, 513, 27/155, 408/3
o łącznej powierzchni 0,8257 ha, położone w obrębie Bojano gm. Szemud.
3) działki nr: 159/1, 367/1, 383/1, 127/15, 117/3, 117/4, 119/15, 119/16, 365/176, 121/3, 127/20, 355/5 o łącznej
powierzchni 0,1706 ha, położone w obrębie Dobrzewino gm. Szemud.
§ 2.
Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do podpisania ugody administracyjnej o której mowa w § 1 niniejszej
uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
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