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z dnia  8 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA
RADY GMINY POCZESNA

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie : stanowiska Rady Gminy odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości Gminy 
Poczesna, które stały się własnością Powiatu Częstochowskiego z przeznaczeniem pod realizację 

inwestycji drogowych

Na podstawie § 24 ust.2 pkt.3 Statutu Gminy Poczesna przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr 219/LXII/2002 
z 19 września 2002r w sprawie Statutu Gminy Poczesna (t. j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r. Nr 4 poz. 140)

Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się zamiar Wójta Gminy Poczesna zrzeczenia się odszkodowania                                 
za nieruchomości Gminy Poczesna, które stały się własnością Powiatu Częstochowskiego na podstawie:

1) decyzji Starosty Częstochowskiego Nr 3/2016/ZRID z dnia 15.09.2016r. zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN – T 
poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK1–Poczesna –Mazury– Młynek – Wąsosz – DW908” 
odcinek od km 0+050 do km1 + 516 Wrzosowa–droga kategorii Z, decyzja obejmuje działki położone 
w obrębie ewidencyjnym Wrzosowa nr 447 o pow. 290m2, dz. 446 o pow. 740m2, dz. 445 o pow. 600m2, 
dz. 499 o pow.640m2, dz. 790/2 o pow. 155m2, dz. 498/4 o pow. 1193m2, dz. 785/1 o pow.371m2, 
dz.765/1 o pow.12m2, dz.775/8 o pow.103m2.

2) decyzji Starosty Częstochowskiego Nr 5/2016/ZRID z dnia 19.10.2016r. zezwalajacej na realizację 
inwestycji drogowej pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN – T 
poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 –Poczesna Mazury – Młynek –Wąsosz –
DW908”etap II, decyzja obejmuje działki położone w obrębie Huta Stara A nr 522/2 o pow.311m2, dz. 
522/3 o pow.6743m2, dz.275/2 o pow.288m2, dz.342/5 o pow.870m2, dz.446/6 o pow.84m2, dz. 446/4 
o pow.239m2 oraz działka położona w obrębie Poczesna nr 319/8 o pow.463m2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Starosta Częstochowski decyzją Nr 3/2016/ZRID z dn. 15.09.2016 r. zezwalającą na
realizacje inwestycji drogowej pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do
sieci TEN – T poprzez przebudowę dróg powiatowych w ciągu DK1 – Poczesna – Mazury –
Młynek –Wąsosz – DW908” odcinek od km 0+050 do km1 + 516 Wrzosowa – droga kategorii Z,
oraz decyzją Nr 5/2016/ZRID z dnia 19.10.2016r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej
pn. „Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN – T poprzez
przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK1 – Poczesna – Mazury – Młynek –Wąsosz –
DW908”etap II, orzekł o przejęciu z mocy prawa na własność Powiatu Częstochowskiego, pod
inwestycję drogową nieruchomości stanowiące własność Gminy Poczesna.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zrzec
się w części lub całości odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa, na podstawie
ostatecznej decyzji stały się własnością odpowiedniej jednostki samorządu w odniesieniu do dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub
gospodarczy.
Gmina Poczesna wyraziła wolę współpracy z Powiatem Częstochowskim w realizacji w/w zadania,
ponieważ była to długo oczekiwana inwestycja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców
oraz ich bezpieczeństwo.
Ponieważ koszt budowy drogi jest bardzo wysoki uzasadnionym jest zrzeczenie się
odszkodowania, bowiem zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe zostaną zainwestowane na
terenie Gminy Poczesna służąc lokalnej społeczności.
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