
UCHWALA NR XV/124/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie wyrazenia zgody na zrzeczenie sie odszkodowania
za nieruchomosc w pasie drogi powiatowej nr 3101E

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 12 ust.7 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 687 oraz z 2014r.
poz.40 oraz z 2015r. poz. 1211, poz. 1590 i poz. 1777) Rada Gminy Stawno
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Rada Gminy Stawno wyraza zgode na zrzeczenie si§ przez

Gmin§ Stawno odszkodowania za nieruchomosc stanowia^ca, wtasnosc Gminy

Stawno, oznaczona, po podziale nr dziatki 365/4 o powierzchni 0,0872ha;

potozona, w obr^bie wsi Antoninow, ktora to z mocy prawa stata si§ wtasnosci^

Powiatu Opoczyhskiego, na podstawie decyzji Starosty Opoczyhskiego

nr 5/2014 z dnia 26.09.2014r. o zezwoleniu na realizacj§ inwestycji drogowej

polegaj^cej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Stawno -

Szadkowice.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem uchwalenia.



U Z A S A D N I E N I E :

WnJosklem z dnia 02 pazdziernika 2015r. Zarza^d Drog
Powiatowych w Opocznie zwrocil sie o zrzeczenie sie odszkodowania za
czesc dziatki 365/1 obreb Antoninow, gm. Stewno (ktora po podziale
otrzymala nr 365/4) uzasadniaj^c swoj wniosek tym, ze na przedmiotowej
dziatce zaprojektowane jest wykonanie parkingu w obrebie planowanej
budowy swietlicy wiejskiej.

Przedmiotowa nieruchomosc byta wtasnosci^ Gminy Stawno
na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 1418/2014 z dnia 11.03.2014r,
stan prawny uregulowany w ksi^dze wieczystej nr KW PT10/00029765/4
prowadzonej przez Sa^d Rejonowy w Opocznie.

Obecnie przedmiotowa nieruchomosc stata sie wtasnosci^
Powiatu Opoczyhskiego na podstawie decyzji Starosty Opoczyhskiego
nr 5/2014 z dnia 26.09.2014r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej polegaj^cej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku
Stewno - Szadkowice.

W zwi^zku z powyzszym, kontynuuj^c dotychczasow^
wspotprac§ oraz w celu realizacji rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E,
podjecie niniejszej Uchwafy jest zasadne.


