UCHWAŁA NR ……………
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia ………………….. 2017 r.
w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę
wojewódzką
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz 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 2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250)
Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące
własność Gminy Łapy, oznaczone numerami geodezyjnymi:
a) 476/2 o powierzchni 0,2077 ha położonej w obręb Łapy III, dla której Sąd Rejonowy
w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr BI1B/00076926/8
b) 686/2 o powierzchni 0,1377 ha, 686/4 o powierzchni 0,0746 ha, 711/1 o powierzchni
0,0063 ha, 714/1 o powierzchni 0,0123 ha, 725/2 o powierzchni 0,0190 ha, 726/2
o powierzchni 0,0214 ha, położone w obrębie Uhowo, dla których Sąd Rejonowy
w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr BI1B/00204366/1
Nieruchomości zostały przejęte z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego pod
budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna na podstawie
decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 09.03.2017 r. nr AB-I.7820.1.2.2016.GKL.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Na skutek wydania decyzji przez Wojewodę Podlaskiego nr AB-I.7820.1.2.2016.GKL
z dnia 09.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę
i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Markowszczyzna, prawo własności działek
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 476/2 o powierzchni 0,2077 ha położonej w obręb
Łapy III, 686/2 o powierzchni 0,1377 ha, 686/4 o powierzchni 0,0746 ha, 711/1
o powierzchni 0,0063 ha, 714/1 o powierzchni 0,0123 ha, 725/2 o powierzchni 0,0190 ha,
726/2 o powierzchni 0,0214 ha, położone w obrębie Uhowo, przeszło na własność
Województwa Podlaskiego.
Obecnie przed Wojewodą Podlaskim toczy się postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa przez Województwo Podlaskie
przedmiotowe nieruchomości stanowiące własność Gminy Łapy. Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie,
z uwzględnieniem możliwości zrzeczenia się odszkodowania przez Gminę Łapy.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 8 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 2016 r. poz. 1250) jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy organ
właściwy może zrzec się w całości lub części odszkodowania za nieruchomości, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zrzeczenia się odszkodowania za przejęte
nieruchomości:
- przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania – postępowania nie
wszczyna się;
- w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania- postępowanie umarza się;
- po wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania- decyzję wygasza się.
Zrzeczenie takie jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem dotychczasowego właściciela
nieruchomości. Ponieważ taka decyzja będzie powodowała określone skutki finansowe dla
Gminy, jej organ wykonawczy poddał tę sprawę pod głosowanie Rady Miejskiej, która jest
uprawniona do stanowienia o kierunkach działania Burmistrza.
Dzięki planowanej przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej poprawi się lokalna
infrastruktura drogowa, z której korzystają mieszkańcy Gminy Łapy.
Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny oraz interes społeczny planowanej
inwestycji podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Projekt uchwały przekłada Burmistrz Łap.

