
UCHWAŁA NrKA^GArZĄDU POWIATU KOLSKIEGO 
z dnia . .■ZŁ. X -

w sprawie: zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność 

Powiatu Kolskiego, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 

z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 poz. 

1899) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Powiat Kolski zrzeka się w całości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerami 

działek: 1620/4, 1622/14, 1621/5 o łącznej powierzchni 0,0583 ha, położoną w Dąbiu, 

przy ul. Kościuszki, która stanowiła własność Powiatu Kolskiego i z mocy prawa stała się 

własnością Województwa Wielkopolskiego pod inwestycję drogową, na podstawie decyzji 

Wojewody nr IR-III.7820.15.2020.2 z dnia 19.04.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce 

do skrzyżowania z DW 473 - ETAP 1”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III.7820.15.2020.2 z dnia 19.03.2021 r. 

w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce 

do skrzyżowania z DW 473 - ETAP 1”, działki o numerach: 1620/4, 1622/14, 1621/5 położone 

w Dąbiu, przy ul. Kościuszki przejęte zostały na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego o ustalenie 

wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości pismem nr WZDW.WGG.521.135/21.KD z 

dnia 27.08.2021 r. dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił się 

z uprzejmą prośbą o zrzeczenie się odszkodowania za powyższe działki, przysługujące od 

Województwa Wielkopolskiego.

Za przejęte działki Powiatowi Kolskiemu stosownie do art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm) przysługuje odszkodowanie. Jednakże zgodnie z art. 12 

ust. 7 ww. ustawy, jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się w całości lub w części 

odszkodowania za nieruchomości, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy.

Dyrektor WZDW w Poznaniu uzasadnia swój wniosek faktem, iż rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 263 ma prowadzić ma do komfortu i bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców 

miejscowości Dąbia, ale również mieszkańców całego powiatu kolskiego. Ponadto, zrzeczenie się 

odszkodowania przez Powiat Kolski byłoby odzwierciedleniem ścisłej współpracy władz 

województwa wielkopolskiego i władz powiatu, mającej na realizację wspólnego dobra 

publicznego, jakim jest ciągła modernizacja infrastruktury drogowej, a co za tym idzie 

bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy i powiatu.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899) 

organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze, 

a na podstawie art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

Mając na względzie wskazane przepisy prawa organem właściwym w przedmiotowej sprawie 

jest Zarząd Powiatu Kolskiego. <

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. .z

Robę/t


