
ZARZĄDZENIE NR 48.2018
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy
Iwonicz-Zdrój, położoną we wsi Iwonicz, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 

ewidencyjnym działka: 881/1 o pow. 0,0104 ha.

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 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Zrzekam się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Iwonicz-Zdrój z tytułu utraty prawa 
własności do działki:

- nr ewid. 881/1 o powierzchni 0,0104 ha, obręb Iwonicz,

która na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7820.1.16.2018 z dnia 28.02.2018 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 na 
odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz od km 240+802,45 do km 240+845,55”, w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w województwie 
podkarpackim na odcinku Miejsce Piastowe - Iwonicz w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych” przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Iwonicz-Zdrój, położoną we wsi Iwonicz, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

numerem ewidencyjnym działka: 881/1 o pow. 0,0104 ha.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr znak: N-VIII.7820.1.16.2018 z dnia 28.02.2018 r. orzekł
o przejęciu z mocy prawa, na własność Skarbu Państwa, pod inwestycję drogową m.in. części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli 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. Droga krajowa nr 28 Zator - Medyka jest jednym z ważnych traktów
komunikacyjnych przebiegających przez gminę Iwonicz-Zdrój. Łączy się ona z drogami gminnymi i ułatwia
przemieszczanie się mieszkańców. Z tego względu stan techniczny przedmiotowej drogi wpływa w sposób
bezpośredni na bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Wobec powyższego w interesie społecznym Gminy Iwonicz-Zdrój jest przebudowa i rozbudowa
przedmiotowej drogi krajowej.
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