
 

                                                                                                 PROJEKT  

 

UCHWAŁA NR  …../2020 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 30 czerwca  2020r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości 

stanowiące własność Gminy  Przemęt przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej.  

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomość 

położoną w obrębie wsi Solec, oznaczoną działką nr 18/1 o pow. 0,0072 ha, objętą księga 

wieczystą KW PO1E/00044248/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie, 

stanowiącą własność Gminy Przemęt, przejętą z mocy prawa na własność Województwa 

Wielkopolskiego pod inwestycję drogową, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego 

nr 25/2019 z dnia 03.12.2019r. znak: IR- III.7820.30.2018.9 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. 

Solec do mostu na Południowym Kanale Obry. 

2. Wyraża się zgodę na zrzeczenie sie w całości odszkodowania za nieruchomość położoną 

 w obrębie wsi Solec, oznaczoną działką nr 45/1 o pow. 0,0028 ha, objętą księga wieczystą 

KW PO1E/00044178/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie, stanowiącą 

własność Gminy Przemęt, przejętą z mocy prawa na własność Województwa 

Wielkopolskiego pod inwestycję drogową, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego 

nr 25/2019 z dnia 03.12.2019r. znak: IR- III.7820.30.2018.9 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. 

Solec do mostu na Południowym Kanale Obry. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

         Przewodniczący  

               Rady Gminy 

 

            Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

  

do Uchwały nr  ……/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące 

własność Gminy  Przemęt przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej.  

 

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 25/2019 z dnia 03.12.2019r.  znak:  

IR- III.7820.30.2018.9 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od miejscowości Solec do mostu  

na Południowym Kanale Obry, działki stanowiące własność Gminy Przemęt oznaczone  

nr 45/1 o pow. 0,0028 ha oraz nr 18/1 o pow. 0,0072 ha położone w obrębie wsi Solec, stały 

się własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym ww. decyzja stała  

się ostateczna.  

Wobec powyższego Gminie Przemęt przysługuje odszkodowanie za przejęte nieruchomości.  

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli przemawia za tym 

interes społeczny lub gospodarczy, jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się  

w całości lub części odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa, na podstawie 

ostatecznej decyzji, stały się własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego  

w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

Przedmiotowa inwestycja rozbudowuje infrastrukturę drogową Gminy Przemęt, usprawnia jej 

komunikację oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i lokalnej 

społeczności.  

Wobec powyższego w interesie społecznym Gminy Przemęt jest przebudowa przedmiotowej 

drogi wojewódzkiej.  

 

 

 

          Wójt Gminy Przemęt 

 

         /-/ Janusz Frąckowiak  


