UCHWAŁA NR 241/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod
inwestycje drogową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r., poz. 713 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 784),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zrzeczenie się w całości odszkodowania za działki oznaczone nr ew.
304/2 i 356/2 położone we wsi Trojanów, stanowiące własność Gminy Opatówek nabyte z mocy
prawa na własność Powiatu Kaliskiego pod inwestycję drogową.
§ 2. Udziela się upoważnienia Burmistrzowi Gminy Opatówek do złożenia oświadczenia o
zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Powiat Kaliski na potrzeby realizacji
inwestycji drogowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 241/21
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod
inwestycje drogową
Starosta Kaliski decyzją znak ABP.67403.5.2019 r. z dnia 24 stycznia 2020 r. o zezwoleniu na
realizację dla inwestycji drogowej wydzielił nieruchomości pod ścieżkę rowerową oznaczoną
ewidencyjnie jako działki 304/2 i 356/2 położone w obrębie Trojanów stanowiące własność Gminy
Opatówek, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Kaliskiego. Zgodnie z art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 784), 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. Realizacja celu publicznego polegała na "Budowie dróg dla
rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R
samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów" na terenie
powiatu kaliskiego w Gminie Opatówek.

