Starosty Łowickiego
z dnia

listopada 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.), Starosta Łowicki, wykonujący
zadanie z zakresu administracji rządowej.
zarządza, co następuje
§ 1. Zrzekam się w całości odszkodowania należnego Skarbowi Państwa z tytułu przejęcia z
mocy prawa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - Województwa Łódzkiego prawa
własności nieruchomości położonych w gminie Bielawy, obręb 0006 Brzozów, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 170/2 o powierzchni 0.0279 ha oraz
223/2 o powierzchni 0,0083 ha, które na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego
Nr 71/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak IR-IŁ7820.2.2016.IK o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 703 Brzozów Chruśłin na odcinku od km 60+500,00 do km70+000.00 stały się z dniem 30 maja 2017 r. z
mocy prawa własnością Województwa Łódzkiego.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ..<?. listopada 2017 r.

Uzasadnienie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lodzi pismem z dnia 31.07.2017 r., znak
DG.402.144.703.2017.KS, zwrócił się z prośbą o zrzeczenie się przez Skarb Państwa
należnego mu z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego prawa własności nieruchomości położonych w gminie Bielawy,
obręb 0006 Brzozów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
170/2 o powierzchni 0.0279 ha oraz 223/2 o powierzchni 0,0083 ha. które na podstawie
ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 71/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak IRII.7820.2.2016.1K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie
drogi wojewódzkiej nr 703 Brzozów - Chruślin na odcinku od km 60+500,00 do km
70+000.00 stały się z dniem 30 maja 2017 r. z mocy prawa własnością Województwa
Łódzkiego.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1496 z późn. z m 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. w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Oświadczenie to składa się do organu, o którym mowa w ust. 4a.
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, iż za rezygnacją z
odszkodowania przysługującego Skarbowi Państwa przemawia uzasadniony interes
społeczny. Przedmiotowa inwestycja drogowa spowoduje podniesienie możliwości
komunikacyjnych oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg. Zmniejszenie środków
finansowych przez Województwo Łódzkie na wypłatę odszkodowań pozwoli z kolei na
zwiększenie nakładów na realizację inwestycji. Biorąc pod uwagę wpływ planowanej
inwestycji na poprawę układu transportowego, zasadne jest wsparcie realizacji niniejszego
przedsięwzięcia, poprzez zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące
własność Skarbu Państwa.

