
Zarządzenie 22/2021 

WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 06.05.2021r. 

 

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości  

stanowiące własność Gminy Szczytniki przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej 

4629P na odcinku Iwanowice – Szczytniki 

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

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 12 ust. 7 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1363), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

 § 1. Zrzec się w całości odszkodowania należnego Gminie Szczytniki za nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Szczytniki:  

1) położona w miejscowości Korzekwin (obręb geodezyjny Korzekwin), oznaczona 

w ewidencji gruntów i budynków numerem działka 122/1 o pow. 0,0024ha, zapisana 

w KW KZ1A/00080841/9, 

2) położone w miejscowości Iwanowice (obręb geodezyjny Iwanowice), oznaczone 

w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 1320/1 o pow. 0,0030ha oraz 

1358/1 o pow. 0,0035ha, zapisane w KW KZ1A/000839/3, 
 

które na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 13 listopada 2020r., znak 

ABP.67403.1.2020 o zezwoleniu na realizację dla inwestycji drogowej „Budowa 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 4629P na odcinku Iwanowice-

Szczytniki” na terenie powiatu kaliskiego, w gminie Szczytniki, stały się z mocy prawa 

własnością Powiatu Kaliskiego. 

 

§ 2. Zarządzenie przekazać Staroście Kaliskiemu. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

 

(-) Marek Albrecht 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Na podstawie decyzji Starosty Kaliskiego z dnia 13 listopada 2020r., Nr 

ABP.67403.1.2020 o zezwoleniu na realizację dla inwestycji drogowej „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 4629P na odcinku Iwanowice – 

Szczytniki” na terenie powiatu kaliskiego, w gminie Szczytniki, działki oznaczone numerami: 

122/1 o pow. 0,0024ha w Korzekwinie oraz 1320/1o pow. 0,0030ha i 1358/1 o pow. 0,0035ha 

w Iwanowicach, stały się własnością Powiatu Kaliskiego z dniem, w którym ww. decyzja stała 

się ostateczna.  Gminie Szczytniki przysługuje odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod 

rozbudowę drogi. 

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

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

1363), 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, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oświadczenie to składa się do organu, o którym mowa w ust. 4a. 

Wójt Gminy Szczytniki mając na uwadze interes społeczny w całości zrzeka się 

odszkodowania za ww. nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Kaliski. 

Rozbudowa drogi poprawi warunki bezpieczeństwa jej użytkowników, zwiększy 

atrakcyjność Gminy Szczytniki oraz możliwości inwestycyjne jej Mieszkańców i regionu. 

 

 

 

Wójt Gminy Szczytniki 

 

(-) Marek Albrecht 

 

 


