UCHWALANR 145/2011
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 3 listopada 2011 roku

w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomosciami polozonymi w Lochynsku,
stanowi^cymi wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajizie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz art. 25a i 25b ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nast^puje:
§ 1.1. Wyraza si? zgod? PGE Dystrybucja Lodz - Teren S.A Rejon Energetyczny Piotrkow
Trybunalski, ul. Narutowicza 35, wykonuja^cej zadanie inwestycyjne ,,przebudowa

linii

napowietrznej 15 kV GPZ Piotrkow Wschod-Milejow (odcinek od odt^cznika Nr 707 w Lochynsku
do odta^cznika Nr 2143 w Rozprzy) gmina Rozprza", na dysponowanie nieruchomosciami
polozonymi w Lochynsku, obr?b Lochynsko, oznaczonymi numerami dzialek: 914 o pow. 4,20 ha
i 927 o pow. 0,11 ha, stanowia^cymi wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, na cele budowlane
w zakresie niezb?dnym do realizacji inwestycji polegaja^cej na wymianie przewodow linii na
przewody izolowane, wymiany slupow na slupy z zerdzi wirowych, zgodnie z zala_cznikiem do
uchwaly, stanowi^cym

wyrys

mapy ewidencji gruntow, pod warunkiem wplaty kwoty

w wysokosci - 1.000 zl netto (slownie: tysiajc ztotych netto) oraz zawarcia umowy, okreslajajcej
szczegotowe warunki dysponowania nieruchomoscia^.
2. Kwota, o ktorej mowa w § 1.1 nie obejmuje podatku VAT, ktory zostanie doliczony
w wysokosci zgodnej z obowiazujajcymi przepisami.
§ 2. Wykonanie

uchwaly

powierza

si?

Etatowemu

Czlonkowi

Zarzajdu

Powiatu Piotrkowskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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- trasa projektowanej linii napowietrznej 15kV
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- - trasa projektowanej linii kablowej 15kV
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-* - obrys granicy dziatki
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