UCHWAŁA Nr XV/92/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 27 stycznia 2016 r.

W sprawie:zawarcia ugody dotyczącej wypłaty odszkodowania za grunty
przejęte pod realizację inwestycji pn.” przebudowa dróg wojewódzkich nr 515,
nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla; zadanie nr 1 DW 515 Grzymała – Tropy
Sztumskie”
Na podstawie art. 12 pkt. 9, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595/ i art. 1 pkt 5 lit. b
ustawy z dnia 12 października 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz
niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r., poz. 1590/ Rada Powiatu
Sztumskiego
uchwala co następuje:
§1
WyraŜa zgodę na zawarcie ugody w sprawie wypłaty odszkodowania
w wysokości 1 zł za działkę, za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków nr:
1. Działką nr 198/1 o pow. 0,0407 ha ( powstała po podziale działki nr 198),
połoŜona w obrębie Jurkowice, gmina Stary Targ,
2. Działką nr 45/3 o pow. 0,1161 ha ( powstała z podziału działki nr 45/2)
3. Działką nr 84/3 o pow. 0,1243 ha ( powstała z podziału działki nr 84/2)
4. Działką nr 84/1 o pow. 0,0397 ha
połoŜone w obrębie Kalwa, gmina Stary Targ, przejęte przez Województwo
Pomorskie na realizację inwestycji pn.” przebudowa dróg wojewódzkich nr
515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla; zadanie nr 1 DW 515 Grzymała –
Tropy Sztumskie
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zwrócił się z wnioskiem o wyraŜenie
zgody na zawarcie ugody administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr:
1. Działką nr 198/1 o pow. 0,0407 ha ( powstała po podziale działki nr 198),
połoŜona w obrębie Jurkowice, gmina Sta
2. ry Targ,
2. Działką nr 45/3 o pow. 0,1161 ha ( powstała z podziału działki nr 45/2)
3. Działką nr 84/3 o pow. 0,1243 ha ( powstała z podziału działki nr 84/2)
4. Działką nr 84/1 o pow. 0,0397 ha
połoŜone w obrębie Kalwa, gmina Stary Targ
Proponowana kwota odszkodowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wynosi
1 zł. za działkę z tytułu utraconego prawa własności w/w nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości przeszły na własność Województwa Pomorskiego
na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 7 lipca 2015 r. znak WIII.7820.7.9.2015.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
inwestycji pn.: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na
obszarze Powiśla; zadanie nr 1 DW 515 Grzymała – Tropy Sztumskie”.
Zgodnie z art. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 12 października 2015 r. o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2015 r., poz.
1590/ jeŜeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy jednostka
samorządu terytorialnego moŜe zrzec się w całości lub części odszkodowania za
nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne.

