
Zarządzenie Nr 126/2021 

Burmistrza Miasta Gostynina  

z dnia 17 listopada 2021 roku 

 

w sprawie:  powołania Zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w sprawie 

          uzgodnienia odszkodowania za grunty wydzielone i przejęte pod drogi publiczne 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządzam co 

następuje: 

§ 1 

Powołuję Zespół negocjacyjny do przeprowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia 

wysokości odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Gminy Miasta Gostynina pod drogi 

publiczne w następującym składzie: 

1. Halina Fijałkowska – Przewodniczący 

2. Izabela Chmiel vel Chmielecka – Zastępca Przewodniczącego 

3. Magdalena Dzięgielewska – Członek 

4. Anna Lewandowska – Członek 

5. Aneta Petz - Członek 

§ 2 

Zadaniem zespołu jest przeprowadzanie negocjacji w sprawie uzgodnienia wysokości 

odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły 

na własność Gminy Miasta Gostynina z chwilą uprawomocnienia się decyzji Burmistrza Miasta 

Gostynina zatwierdzających podział nieruchomości wydawanych na wniosek właścicieli bądź 

użytkowników wieczystych. 

§ 3 

1. Zespół z przeprowadzonych negocjacji sporządza protokół rokowań, który będzie podlegał 

akceptacji przez Burmistrza Miasta Gostynina i będzie stanowił podstawę do 

przygotowania protokołu uzgodnień między stronami w sprawie wypłaty odszkodowania 

za przejęty grunt. 

2. Protokół uzgodnień, o którym mowa w ust. 1, kontrasygnowany przez Skarbnika Miasta 

Gostynina, będzie stanowił podstawę do wypłaty odszkodowania. 

 



 

§ 4 

Zespół przeprowadza negocjacje w składzie co najmniej trzyosobowym, w tym obligatoryjnie 

przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.     

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 158/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku. 

§ 6 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina 

 

Paweł Witold Kalinowski 

 


