UCHWAŁA NR 1073/XXXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę
powiatową
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016,
poz. 446 ze zm.) i art. 12 ust. 4f i ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2031 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zrzeczenie się w całości odszkodowania za działkę ewidencyjną o nr ew. 212/3,
położoną we wsi Wola Gołkowska, stanowiącą własność Gminy Piaseczno, nabytej na własność Powiatu
Piaseczyńskiego, pod inwestycję drogową, na podstawie decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 16/2016
z dnia 29 sierpnia 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Starosta Piaseczyński decyzją nr 16/2016 z dnia 29 sierpnia 2016r. orzekł o nabyciu z mocy prawa
na własność Powiatu Piaseczyńskiego, pod inwestycję drogową, między innymi działkę stanowiącą
własność Gminy Piaseczno, o nr ew. 212/3 położoną we wsi Wola Gołkowska, o pow.
0,0065 ha. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeśli przemawia za tym interes
społeczny lub gospodarczy, jednostki 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. Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2839W ulicy Gościniec, z drogą gminną ul. Rybną w miejscowości Wola Gołkowska stanowiła
przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla rozwoju systemu drogowego, podyktowanego ważnym
interesem społecznym. Realizacja inwestycji miała na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez
skanalizowanie wlotów ronda, zastosowanie właściwego oznakowania, budowę chodników, azylów
dla pieszych oraz odpowiednie odwodnienie. Mając na uwadze powyższe, w związku
z wystąpieniem Powiatu Piaseczyńskiego z wnioskiem o zrzeczenie się przez Gminę Piaseczno
odszkodowania za przedmiotową nieruchomość w wysokości 9 100 zł, określonej na podstawie
operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznwcę majątkowego, Rada Miejska mając na
uwadze spełnienie przesłanki ważnego interesu społecznnego orzekła jak w sentencji.
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