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Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 22 stycznia 2.014r.

w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Zarządu na rozprawie administracyjnej w sprawie ustalenia
odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntu położonego w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonego
jako działki ewidencyjne nr 12/4, 1/4, 53/6, 6, 102/11 stanowiącego byłą własność Powiatu
Nowodworskiego, który na podstawie decyzji lokalizacyjnej Wojewody Mazowieckiego z mocy prawa stał
się własnoscią Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a w
szczególności składania wyjaśnień, dokumentów i innych dowodćw w sprawie oraz podejmowania decyzji w
imieniu Zarządu w toczącym się postępowaniu.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz .595 i
poz.645)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się:

Pana Wojciecha Łęgowskiego - Geodetę Powiatowego

do reprezentowania Zarządu Powiatu na rozprawie administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania z
tytułu wywłaszczenia gruntu położonego w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczonego jako działki
ewidencyjne nr 12/4 o pow. 0,3842ha z obrębu 0034-8-08; 1/4 o pow.0,3824ha z obrębu 0035-8-09; 53/6 o
pow. 0,4141ha z obrębu 0038-9-01; 6 o pow. 0,1834ha z obrębu 0045-11-04 ; 102/11 o pow. 0,4948ha z
obrębu 0046-11-05 stanowiącego byłą własność Powiatu Nowodworskiego, który na podstawie decyzji
lokalizacyjnej Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r., znak WLILBG.7047-K/642/08
utrzymanej w mocy decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2010r. znak BP-5ak-772-52-
1765/09/1 O z mocy prawa stał się własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A., w dniu w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna, tj. w dni 21.10.2010r.,
a w szczególności składania wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w sprawie oraz podejmowania
decyzji w imieniu Zarządu w toczącym się postępowaniu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Kapusta - przewodniczący Zarządu Powiatu (:~:.:-!_,_,..,:!!:~i~EJ(i{if,~;ip?)~lf!Wij~~W;

Henryk Męderecki - wicestarostarosta

Agnieszka Szostak - członek Zarządu Powiatu

Ryszard Gumiński - członek Zarządu Powiatu

Adam Szatkowski - członek Zarządu Powiatu


