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Mosina, dnia 26 stycznia 2021 r. 

GG.030.33.2021.PS 

Data wpływu: 01.03.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0003.474.2021 

  

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Mosinie 

/w miejscu/ 

 

W odpowiedzi na zapytanie pisemne radnego Macieja Pateli z dnia 16 lutego 2021 r. 

dotyczącego działek drogowych we wsiach Borkowice i Bolesławiec informuję co następuję: 

1. Wskazane w zapytaniu nieruchomości stanowią własność Gminy Mosina i zostały 

przejęte z mocy prawa za odszkodowaniem (za wyjątkiem punktu 9). 

2. W  roku 2011 działki o numerach: 120/1, 120/5, 120/15, 120/9, 130/1, 130/2, 

130/20, 130/21, 131/1, 131/12, 131/2, 210/1, 210/13, 210/2, 211/1, 211/4, 219/1, 

219/4, 219/9, 220/1, 220/10 oraz 220/2 obr. Borkowice o powierzchni łącznej 

23730m2 wypłacono odszkodowanie w kwocie 1 145 893,00 zł. 

3. W roku 2011 za działkę o numerze 128/21 obr. Borkowice o powierzchni 3 890m2  

wypłacono odszkodowanie w kwocie 174 156,00 zł. 

4. W roku 2011 za działki 128/12, 128/15, 128/5 obr. Borkowice o powierzchni łącznej 2 

366 m2 wypłacono odszkodowanie w kwocie 105 926,00 zł. 

5. W roku 2011 za działki 221/1, 221/8, 221/10 obr. Borkowice o powierzchni łącznej 

2363 m2 ustalono odszkodowanie 121 601, 00 zł. 

6. Działki 212/1, 212/6 obr. Borkowice o powierzchni łącznej1221 m2 - w archiwum 

tutejszego urzędu nie udało odnaleźć się akt sprawy dotyczących ustalenia 

odszkodowania za przedmiotową nieruchomość. Na podstawie analizy zapisów księgi 

wieczystej oraz treści zawartych w elektronicznej ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ustalono, że nieruchomość ta przeszła 

z mocy prawa na własność gminy w związku z wydaniem decyzji zatwierdzającej 

projekt podziału nr PP.MP.7430-20/05 z dnia 29 marca 2005 r. 
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7. W roku 2008 za działkę 213/5 obr. Borkowice o powierzchni 2540 m2 ustalono 

odszkodowanie w wysokości 35 179,00 złotych. 

8. Działka 50/16 obr. Bolesławiec – w archiwum tutejszego urzędu nie udało odnaleźć 

się akt sprawy dotyczących ustalenia odszkodowania za przedmiotową 

nieruchomość. Na podstawie analizy zapisów księgi wieczystej oraz treści zawartych 

w elektronicznej ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę 

Poznańskiego ustalono, że nieruchomość ta przeszła z mocy prawa na własność 

gminy w związku z wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nr PN7414-

96/2000 z dnia 08 grudnia 2000 r.  

9. Działka 49/12 obr. Bolesławiec (w treści zapytania popełniono omyłkę pisarską 

i wpisano dz. 49/15 – działka budowlana sąsiadująca z drogą) stanowi prywatną 

drogę wewnętrzną. Gmina nie prowadzi działań w celu jej przejęcia. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
 
Otrzymuje: 
1. Adresat, 
2. GG. a. a.  

 
Do wiadomości: 
1. Sekretarz Gminy /w miejscu/. 

 
 

Sprawę prowadzi: Piotr Sternal 

Referat Geodezji i Nieruchomości 

Tel. 61-8109-578, pokój 125 

e-mail: piotr.sternal@mosina.pl 
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