UCHWAŁA NR LV/568/2014
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej pomiędzy Gminą Szemud a Powiatem
Wejherowskim w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym określenia wysokości odszkodowania za
nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego od Gminy Szemud na potrzeby realizacji
inwestycji drogowej - przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki - etap II,
w miejscowości Kielno, Gm. Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 687 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 518).
Rada Gminy Szemud uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża zgodę za zawarcie ugody administracyjnej pomiędzy Gminą Szemud a Powiatem Wejherowskim
w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za
nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Kielno, Gm. Szemud, o łącznej powierzchni 0.0898 ha oznaczone
jako działki nr 10/6, 10/4, 22/1, 475/1, 493/1, 491/9, 503/5, 682/1, 25/7, 23/1, 486/1, 487/1, przejęte od Gminy
Szemud na rzecz Powiatu Wejherowskiego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na potrzeby realizacji inwestycji drogowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki - etap II, w miejscowości Kielno, 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.
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