
   

Zarządzenie Nr 0050.88.2021 

Wójta Gminy Łysomice 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 

 

w sprawie: zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy   

Łysomice przejętą pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2021C poprzez 

wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice-Kowróz. 

 

 

Na podstawie § 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), art.  12 ust. 7 i art. 23 ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228), art. 11 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 

r. poz. 11, 234, 815) 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Zrzec się w całości odszkodowania należnego Gminie Łysomice za nieruchomość stanowiącą 

własność Gminy Łysomice, oznaczoną jako działka nr 38/1 o powierzchni 0,0047 ha położoną 

w obrębie Kowróz-Kowrózek, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1T/00033735/1 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych,  

która na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 3 marca 2021 r.  

nr AB.6740.6.279.2020.BP o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  

dla Zarządu Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń polegającej na rozbudowie 

drogi powiatowej w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez 

wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróz, stała się z mocy 

prawa własnością Powiatu Toruńskiego. 

 

§ 2 

Zarządzenie przekazać Staroście Toruńskiemu. 

 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  pracownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami – 

Gospodarka Komunalna i Nieruchomości Urzędu Gminy w Łysomicach. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   WÓJT  GMINY 

 

mgr inż. Piotr Kowal 

 



   

 

Uzasadnienie 

 

Starosta Toruński pismem z dnia 22.07.2021 r. (data wpływu: 30.07.2021 r.) znak:  

GGN.683.13.2021.AM zwrócił się z propozycją zrzeczenia się w całości przez Gminę Łysomice 

należnego jej odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Łysomice, 

oznaczoną jako działka nr 38/1 o powierzchni 0,0047 ha położoną w obrębie Kowróz-Kowrózek, 

która na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 3 marca 2021 r.  

nr AB.6740.6.279.2020.BP o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  

dla Zarządu Powiatu Toruńskiego, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń polegającej na rozbudowie 

drogi powiatowej w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez 

wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróz, stała się z mocy 

prawa własnością Powiatu Toruńskiego.  

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, 

z 2021 r. poz. 784, 1228), jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb 

Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego mogą zrzec się w całości lub w części 

odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa, na podstawie ostatecznej decyzji, stały 

się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Rozbudowanie przedmiotowej drogi powiatowej poprzez wybudowane ścieżki rowerowej  

zwiększy atrakcyjność Gminy Łysomice oraz w znaczny sposób wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników dróg i lokalnej społeczności. 


