
UCHWAŁA Nr .1M ./2019

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o zmianę decyzji 
potwierdzających prawo własności Powiatu Łowickiego do dróg powiatowych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu Łowickiego

uchwala, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o zmianę niżej wymienionych 
decyzji:

1. Decyzja znak: SP.VII.7723/D/794/2003 z dnia 27.02.2003r.
2. Decyzja znak: SP.VII.7723/D/795/2003 z dnia 27.02.2003r.
3. Decyzja znak: SP.VII.7723/D/826/2003 z dnia 14.03.2003r.
4. Decyzja znak: SP.VII.7723/D/949/2003 z dnia 25.04.2003r.
5. Decyzja znak: SP.VII.7723/D/1007/2003 z dnia 14.07.2003r.
6. Decyzja znak: SP.VIL7723/D/675/2002-2003 z dnia 26.08.2003r.
7. Decyzja znak: SP.VII.7723/D/665/02/03 z dnia 26.08.2003r.

w zakresie potwierdzenia nabycia przez Powiat Łowicki własności działek będących drogami, 
powstałych po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, z wyłączeniem 
działek zajętych przez cieki podstawowe.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Biura Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Marcin Kosiorek

Piotr Malczyk

Janusz Michalak





Uzasadnienie

Decyzje wymienione w § 1 Uchwały potwierdzają prawo własności Powiatu 

Łowickiego do dróg powiatowych położonych między innymi na terenie Gminy Kocierzew 

i Gminy Nieborów.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków wydzielono 

niżej wymienione działki zajęte przez cieki podstawowe (rzeki) dzielące drogi publiczne 

zgodnie z § 9 ust. 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 393):

1. Gmina Kocierzew:

• obręb Sromów, dz. nr ew. 283/4

• obręb Wicie, dz. nr ew. 450/2

• obręb Osiek, dz. nr ew. 1/2

• obręb Różyce, dz. nr ew. 556/2, dz. nr ew. 548/2

• obręb Kocierzew, dz. nr ew. 239/4

• obręb Lipnice, dz. nr ew. 271/2

• obręb Łaguszew, dz. nr ew. 297/1

• obręb Boczki, dz. nr ew. 85/1

2. Gmina Nieborów

• Kompina, dz. nr ew. 161/2

Powiat Łowicki nabył prawo własności dróg na podstawie art. 73 ust.l i ust.3 ustawy 

z dnia 13 października 1998r. -  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 zpóźn. zm.).

W 2011 r. w Gminie Kocierzew, a w Gminie Nieborów w roku 2010 przeprowadzona 

została modernizacja ewidencji gruntów i budynków. W trakcie wykonywania ww, prac, 

działając zgodnie z § 9 ust. 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 29 marca 200 lr. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dokonano 

wydzielenia z działek, które są drogami powiatowymi -  działek, które są ciekami 

podstawowymi -  rzekami.

Z uwagi na fakt, że w decyzjach wymienionych § 1 Uchwały potwierdzone zostało 

prawo własności dróg powiatowych oznaczonych wówczas w operacie ewidencji gruntów



i budynków łącznie z częścią działki, która jest ciekiem podstawowym, zachodzi konieczność 

dokonania zmiany tych decyzji.


