Uchwała nr III/22/10
Rady Powiatu Pisz
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach
przysługującego odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogę.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1555, zm. z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, 753,
zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 131 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043)
Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§1
1.
a)

Wyraża sie zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennych wymienionych poniżej:
nieruchomość składająca się z działek nr: 53/2, 53/3, 53/4, 53/5 i 53/6 o łącznej
powierzchni 0,0241 ha, położona w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz stanowiąca,
własność Powiatu Piskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą
KW nr OL1P/00027165/3, w ramach części przysługującego odszkodowania za działki
oznaczone numerami 43/1, 43/2, 43/3, 44/1 i 44/2 o łącznej powierzchni 0,0364 ha,
położone w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz, przejęte z mocy prawa na własność
Powiatu Piskiego na podstawie decyzji Starosty Piskiego znak: G.7332/1/08 z dnia
18.03.2008 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „rozbudowy
drogi powiatowej Nr 1656 N Wielki Las – Pogobie Tylne – Pisz na odcinku – Krzyżówka
z drogą pożarową Nadleśnictwa Pisz do wsi Pogobie Tylne od km 2+200 do 5+100”,
b) nieruchomość składająca się z działek nr: 174/1 i 174/2 o łącznej powierzchni 0,0154 ha,
położona w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz, stanowiąca własność Powiatu Piskiego,
dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00027165/3,
w ramach części przysługującego odszkodowania za działki oznaczone numerami 49/1,
50/1, 51/1, 52/1, 54/1, 54/2, 54/3 i 78/1 o łącznej powierzchni 0,1234 ha, położone
w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz, przejęte z mocy prawa na własność Powiatu
Piskiego na podstawie decyzji Starosty Piskiego znak: G.7332/1/08 z dnia 18.03.2008 r.
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania „rozbudowy drogi powiatowej
Nr 1656 N Wielki Las – Pogobie Tylne – Pisz na odcinku – Krzyżówka z drogą
pożarową Nadleśnictwa Pisz do wsi Pogobie Tylne od km 2+200 do 5+100”,
c) nieruchomość składająca się z działek nr: 174/3 i 174/4 o łącznej powierzchni 0,0078 ha,
położona w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz, stanowiąca własność Powiatu Piskiego,
dla której Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00027165/3,
w ramach części przysługującego odszkodowania za działki oznaczone numerami 55/3
i 55/4 o łącznej powierzchni 0,0259 ha, położone w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz,
przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Piskiego na podstawie decyzji Starosty
Piskiego znak: G.7332/1/08 z dnia 18.03.2008 r. zezwalającej na realizację inwestycji

drogowej dla zadania „rozbudowy drogi powiatowej Nr 1656 N Wielki Las – Pogobie
Tylne – Pisz na odcinku – Krzyżówka z drogą pożarową Nadleśnictwa Pisz do wsi
Pogobie Tylne od km 2+200 do 5+100”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piszu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
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