Uchwała nr 2836 /320/III/ 2009 
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 6.11.2009 roku

w sprawie

ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję  drogową pn. „Budowa chodnika jednostronnego, chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Pewel Mała”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261z 2004 r., poz. 2603 z późniejszymi zmianami).


Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a:
§ 1
Ustalić odszkodowanie:
- z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Śląskie, w wyniku Decyzji Wójta Gminy Świnna Nr GK 60112/32/08 z dnia 16 października 2008 r., która została zmieniona Decyzją Wójta Gminy Świnna Nr GK 60112/11/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. i stała się ostateczna w dniu 24.06.2009r. własności nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję drogową pn. „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w miejscowości Pewel Mała”., oznaczonej jako działka 1064/2 o pow. 79 m2 położonej w miejscowości Pewel Mała, objętej KW ...................Sądu Rejonowego w Żywcu;  
- na rzecz dotychczasowego właściciela R. S.zamieszkałego ul. ..........., w wysokości 2 240,00, - zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych), określonej na podstawie operatu szacunkowego z dnia 25 czerwca 2009 r. wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jana Kraus.
§ 2
Wyznaczyć do spisania z Panem R. S. protokołu potwierdzającego zgodę na wysokość odszkodowania oraz ustalającego sposób i termin jego wypłaty: Pana Piotra Spyrę  – Członka Zarządu Województwa Śląskiego oraz Panią Ewę Mucha –  Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa 			.........................
2. Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa		……………….
3. Adam Stach – Wicemarszałek Województwa			.........................
4. Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu				.........................
	   	5. Piotr Spyra – Członek Zarządu					.........................

