
Zarządzenie Nr . . . 2$ /  2017 

Starosty Łowickiego 

z dnia ...i., września 2017 roku 

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania 

za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)

§ 1. Zrzekam się w całości odszkodowania należnego Skarbowi Państwa z tytułu prawa 
własności za nieruchomość oddaną w użytkowanie wieczyste Polskim Kolejom Państwowym 
S.A., położoną w Łowiczu, obręb Zielkówka, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 
numerem: 3031/55 o powierzchni 0,0065 ha i 3031/67 o powierzchni 0,0375 ha. która stała 
się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Łowicz na podstawie ostatecznej decyzji Starosty 
Łowickiego Nr 471z/2016, znak AB.6740.401.2016 z dnia 14.09.2016 r. o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od Ronda 
Niepodległości do ul. 1-go Maja i rozbudowie ul. 1-go Maja w Łowiczu wraz z infrastrukturą 
techniczną tj. budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, z separatorami, 
dwoma wylotami i rowem odwadniającym z wylotem do kanału Kostka, wodociągowej, 
teletechnicznej, gazowej i przebudową sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia z 
przyłączami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem . A. ,  września 2017 r.

zarządzam, co następuje



Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Łowicza pismem z dnia 19.04.2017 r. znak GGPP.6821.3.4.2016.RS 
zwróci! się z prośbą o zrzeczenie się przez Skarb Państwa odszkodowania, stanowiącego 
kwotowo różnicę pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania 
wieczystego działek gruntu wydzielonych mocą decyzji Starosty Łowickiego Nr 471 z/2016. 
znak AB.6740.401.2016 z dnia 14.09.2016 r. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
numerami 3031/55 i 3031/67 o łącznej powierzchni 0.0440 ha. położonych w Łowiczu, obręb 
Zielkówka.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 
z późn. zm.) Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa albo 
jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części odszkodowania za 
nieruchomości. o których mowa w ust. 4. vr formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Oświadczenie to składa się do organu, o którym mowa u; ust. 4a.
Za rezygnacją z odszkodowania przemawia interes społeczny.


