
ZARZĄDZENIE NR 148/2021 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczas własność 
Skarbu Państwa, która stała się z mocy prawa własnością Województwa Dolnośląskiego 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2021, poz. 1899 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1363 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zrzekam się w całości odszkodowania w kwocie 1974,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 
siedemdziesiąt cztery złote 00/100) za prawo własności nieruchomości stanowiącej dotychczas własność 
Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym EnergiPro Koncernu Energetycznego SA położonej na 
terenie gminy Lądek-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 324/1, AM-8, obręb 0003 Stare Miasto, 
jednostka ewidencyjna Lądek-Zdrój-miasto o pow. 0,0148 ha, która na podstawie decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego nr 11/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., znak:IF-AB.7820.25.2020.ES2 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku 
od km 13+354,72 do km14+291,22 w miejscowości Lądek-Zdrój, nazwanej przez Inwestora: „ Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 392 od km ok. 13+400 do km ok. 14+250 w miejscowości Lądek-Zdrój” stała się 
z mocy prawa własnością Województwa Dolnośląskiego. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  STAROSTA 
Maciej Awiżeń 
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Uzasadnienie 

Art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania                     
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) stanowi, iż  cyt.: 
„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.” 

W ocenie organu podejmującego zarządzenie, interes społeczny, rozumiany jako interes dotyczący ogółu 
społeczeństwa polegający na poprawie warunków drogowych oraz bezpieczeństwa jego uczestników wskutek 
realizacji inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 392 od km ok. 13+400 do km ok. 
14+250 w miejscowości Lądek-Zdrój” pozwala na zrzeczenie się w całości odszkodowania za określoną 
w zarządzeniu nieruchomość. 

Zgodnie z brzmieniem  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) cyt.: „z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej 
ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa  w sprawach gospodarowania 
nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (…)”. 

 Biorąc pod uwagę wpływ realizacji inwestycji, o której mowa w decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 
11/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. na poprawę bezpieczeństwa zasadne jest wsparcie przedsięwzięcia poprzez 
zrzeczenie się odszkodowania.
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