UCHWALANR 382/2013
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrazenia zgody na budow^ sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowni^ sciekow na gruncie stanowi^cym wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorza^dzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), 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 nastejtuje
§ 1. Wyraza sie_ zgode^ na budow$ sieci kanalizacji sanitarnej O 200 mm z rur
X - STREAM (SN8) kielichowe wraz z przepompownia_ sciekow WK11 © 3000 mm na
nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, polozonej w miejscowosci
Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntow numerem dzialki 550/7,
w sposob zgodny z zalapznikiem do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wyraza sie. zgod$ Gminie Wola Krzysztoporska na dysponowanie nieruchomosci^
oznaczona^ w ewidencji gruntow numerem dzialki 550/7, polozonq_ w obre^bie Bujny, gmina
Wola Krzysztoporska na cele budowlane w zakresie niezbe_dnym do realizacji inwestycji
o ktorej mowa w § 1.
§ 3. Inwestor zobowia^zany jest do przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego
oraz pokrycia wszelkich strat jakie poniosl wlasciciel nieruchomosci w zwiazku z realizowana^
inwestycja^.
§ 4. Traci moc Uchwala Nr 114/2008 Zarza^du Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 8 lutego 2008 roku.
§ 5. Wykonanie

uchwaly

powierza

si$

etatowemu

Powiatu Piotrkowskiego.
§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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