
Uchwała nr  395/LXXVII/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  24 maja 2018 rok

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zrzeczenie  się  odszkodowania  za  nieruchomości

przejęte pod drogę wojewódzką

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

z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.  Dz. U. z

2017 r., poz. 1496), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące

własność Gminy Miasta Gostynina, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami

ewidencyjnymi działek: 3096/10 o pow. 0,0024 ha i 3096/12 o pow. 0,0192 ha przejęte z

mocy  prawa  na  własność  Województwa  Mazowieckiego,  pod  inwestycję  drogową  p.n.

"Rozbudowa skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  573 (ul.  Legionów Polskich)  z drogą

wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki), powiat

gostyniński"  na  podstawie  decyzji  Wojewody  Mazowieckiego  nr  162/P/2017  z  dnia  15

grudnia 2017 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



UZASADNIENIE

Mazowiecki  Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Warszawie  pismem z dnia  28  lutego

2018  r.  znak:  W-1.4753.3.2018.2.KS573  zwrócił  się  z  prośbą  o  zrzeczenie  się

odszkodowania za nieruchomości  oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami

ewidencyjnymi działek: 3096/10 o pow. 0,0024 ha i  3096/12 o pow. 0,0192 ha,  będące

własnością  Gminy  Miasta  Gostynina,  które  na  podstawie  decyzji  Wojewody

Mazowieckiego nr 162/P/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dnia 15

grudnia 2017 r. zostały przejęte z mocy prawa, na własność Województwa Mazowieckiego,

pod inwestycję pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów

Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul.

Kościuszki), powiat gostyniński".

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

przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.

1496)  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,  które  z  mocy  prawa,  na  podstawie  ostatecznej  decyzji,  stały  się

własnością  odpowiedniej  jednostki  samorządu  terytorialnego  w  odniesieniu  do  dróg

wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Skrzyżowanie  drogi  wojewódzkiej  nr  573  (ul.  Legionów  Polskich)  z  drogą

wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) należy

do jednego z najniebezpieczniejszych w Gostyninie. Zły stan techniczny drogi w obrębie

skrzyżowania stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, często dochodzi tu do groźnych

kolizji i wypadków. Rozbudowa skrzyżowania poprzez wykonanie ronda w znaczny sposób

poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników ruchu. Zatem za zrzeczeniem się

odszkodowania przemawia ważny interes społeczny.


