Zarządzenie Nr GG.0050.158.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie: zrzeczenia się w części odszkodowania za nieruchomość
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r., poz. 994 t.j.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 t.j. ), 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zrzekam się w części należnego Gminie Mosina odszkodowania za nakłady na nieruchomości
oznaczonej ewidencyjne jako działka nr 74/5 obr. Rogalinek o pow. 0,0380 ha zapisanej w
księdze wieczystej KW nr PO1M/00042562/4, która na podstawie decyzji Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. nr 13/2018 znak IR-III.7820.4.2018.2 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek”, stała się z mocy prawa własnością Województwa
Wielkopolskiego.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwrócił się wnioskiem z dnia 3 sierpnia
2018 r. o zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Mosina za nieruchomość
oznaczoną ewidencyjne jako działka nr 74/5 obr. Rogalinek o pow. 0,0380 ha zapisanej w
księdze wieczystej KW nr PO1M/00042562/4, która na podstawie decyzji Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. nr 13/2018 znak IR-III.7820.4.2018.2 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek”, przeszła z mocy prawa na własność Województwa
Wielkopolskiego.
Budowa mostu w ciągu drogi nr 431 w Rogalinku jest bardzo ważną inwestycją Województwa
Wielkopolskiego rozbudowującą infrastrukturę drogową na terenie Gminy Mosina, usprawniającą
komunikację i zwiększającą bezpieczeństwo ruchu drogowego, która ma wpływ na zwiększenie
atrakcyjności i możliwości inwestycyjnych regionu oraz gminy.
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. z 2018 r., poz. 1474) Burmistrz Gminy
Mosina mając na uwadze interes społeczny i gospodarczy rozpatrzył w części pozytywnie wniosek
WZDW w Poznaniu i zrzekł się w części odszkodowania za nakłady na ww. nieruchomości
przejętej z mocy prawa przez Województwo Wielkopolskie.

