Uchwała Nr XVII/148/08
Rady Gminy Szemud
z dnia 16 kwietnia 2008 r.

W sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie z Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w Gdyni,
działającego w imieniu Skarbu Państwa odpłatnej umowy korzystania z
gruntów w celu budowy i eksploatacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 167 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 30.06.2005
r. o finansach publicznych ( Dz. U. z z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Rada Gminy Szemud
Uchwala co następuje;
§1.
Wyrazić zgodę na zawarcie przez Gminę Szemud ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwem
Gdańsk z/s w Gdyni, 81-006 Gdynia, ul. Morska 200 odpłatnej umowy na czas
nieokreślony korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr
197/1,364/2,197/2,198/1, 199, 200, 201,
211/1 położonych w Gdyni wchodzących w
skład obrębu leśnego Chylonia oddz. 197a,b,d,g, 198 a,b,c, 199 a,b,c, 200 a,b, 201 a,b, 211
a,g. celem ułożenia kanalizacji na odcinku budowy i eksploatacji kanalizacji sanitarnej na
odcinku 2794,94 mb tj. 1194,17 m2, zgodnie z Decyzją o ustaleniu Lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 7.02.2008 roku znak PP-7331/CP/6/2007
§ 2.
Zaakceptować wynegocjowane przez Wójta Gminy w dniu 04.04.2008 roku stawki: stałą
opłatę roczną za korzystanie z gruntu w kwocie 20 zł/m2 (słownie: dwadzieścia złotych za
metr kwadratowy zajętego gruntu), powiększoną o podatek VAT i opłaty w wysokości 0,30 zł
(słownie 30/100 zł) za każdy dzień zajęcia 1 m 2 gruntu powiększonej o podatek VAT za
korzystanie z gruntu w czasie ułożenia , remontu i konserwacji (które to opłaty będą
podlegały corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji począwszy od roku 2009) i upoważnić
Wójta do zawarcia umowy na czas nieokreślony ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwo Gdańsk
z/s w Gdyni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

