UCHWAŁA NR XXV.142.2016
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej Nr 556.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016,
poz. 446 z późn. zm.1)), w związku z art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.2)),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na zrzeczenie się przez Gminę Zbójno odszkodowania za nieruchomości znajdujące się w
nowo projektowanym pasie drogi wojewódzkiej Nr 556, w miejscowości Zbójno, które stają się z mocy prawa
własnością Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr
2/2016 z dnia 04.07.2016 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1250.
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Uzasadnienie
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsk-Pomorskiego Nr 2/2016 z dnia 04.07.2016 r. nieruchomości
położone w Zbójnie, będące dotychczas własnością Gminy Zbójno stały się z mocy prawa własnością
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite
– Zbójno.
Ponieważ Gmina Zbójno partycypuje w kosztach rozbudowy drogi wojewódzkiej poprzez udzielenie pomocy
finansowej pokrywając między innymi koszty wykupu gruntów pod realizację niniejszej drogi celowym jest,
kontynuując dotychczasową współpracę w celu realizacji budowy drogi wojewódzkiej Nr 556, która jest jedną z
kluczowych inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Zbójno, zrzeczenie się należnego odszkodowania za
ww. nieruchomości.
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