
Uchwała nr XXXVI/287/2018 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zrzeczenia się odszkodowania                       

za nieruchomości stanowiące własność Gminy Poniec 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                            

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), Rada Miejska  w Poniecu uchwala,  co 

następuje: 

 

§ 1.Wyraża negatywne stanowisko w przedmiocie zrzeczenia się  odszkodowania za 

nieruchomości oznaczone  w ewidencji gruntów jako działka nr 208/1 o powierzchni                  

0.0341 ha  zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022448/2 oraz działka  nr 147/3              

o powierzchni 0.0079 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00030389/9 położone 

w miejscowości Dzięczyna, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Gostyńskiego                

z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P- Poniec- Krobia. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

do uchwały nr XXXVI/287/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 czerwca 2018 roku  

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zrzeczenia się odszkodowania                       

za nieruchomości stanowiące własność Gminy Poniec 

 

 Starosta Gostyński, w oparciu o przepisy 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 ze zm.) zwrócił się z wnioskiem o zrzeczenie się odszkodowania 

za przejęte na rzecz Powiatu Gostyńskiego nieruchomości, które do czasu ostateczności 

decyzji były własnością Gminy Poniec. Z dniem 30 października 2017 r. nieruchomości na 

podstawie ostatecznej decyzji Starosty Gostyńskiego stały się z mocy prawa własnością 

Powiatu Gostyńskiego. Przedmiotowe nieruchomości mają zostać zagospodarowane pod 

budowę ścieżki rowerowej w Dzięczynie w ramach inwestycji drogowej polegającej na 

rozbudowie drogi powiatowej nr 4803P-Poniec-Krobia.  

 Zgodnie z art. 12 ust 4f w/w ustawy odszkodowanie za nieruchomości przysługuje 

dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości 

oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.           

 Mając na uwadze status  drogi powiatowej oraz wykonanie inwestycji polegającej na 

rozbudowie drogi, która należy do głównych zadań Starostwa Powiatowego w Gostyniu 

należy wyrazić negatywne stanowisko w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za przejęte na 

rzecz Starostwa Powiatowego nieruchomości. Zrzeczenie się  odszkodowania odbyłoby się w 

głównej mierze ze szkodą dla budżetu Gminy Poniec. Zatem na podstawie art. 12 ust 4f 

Gmina Poniec skorzysta z należnego ustawowego odszkodowania. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie Uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 


