
ZARZĄDZENIE Nr  630/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 13 września 2021r. 

 

w sprawie powołania komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości 

odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne oraz zasad prowadzenia 

negocjacji w sprawie nabycia własności nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne 

 

    

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie      

gminnym (t.j. Dz.U z 2021 poz. 1372), w związku z art. 98 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia                     

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Powołuje się komisję negocjacyjną do przeprowadzenia postępowania w sprawie             

o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 

z mocy prawa na rzecz Gminy Syców na podstawie art. 98 ust.1  w/w ustawy.   

2. Ustala się następujący skład komisji złożonej z pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

w Sycowie: 

      Przewodniczący komisji:  Marzena Guder – Zastępca Burmistrza          

      Członkowie : Piotr Kwaśny  - Sekretarz Miasta i Gminy 

                            Andrzej Dembski –  Naczelnik WGN                       

 

§2 

1. Komisja w zakresie prowadzenia postępowania  o ustalenie odszkodowania: 

-  prowadzi negocjacje w celu uzgodnienia odszkodowania, o którym mowa w §1 ust. 1; 

-  ustala kwotę odszkodowania; 

- z przeprowadzonych negocjacji spisuje protokół, który stanowić będzie podstawę do 

zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania pomiędzy Gminą 

Syców, a właścicielem nieruchomości w myśl art. 98 ust. 3 powołanej ustawy.  

2. W przypadku nie uzgodnienia wysokości odszkodowania mają zastosowanie przepisy                

o wywłaszczaniu nieruchomości w oparciu o art. 128 powołanej ustawy. 

3. Protokół z negocjacji po podpisaniu zostaje przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy   

       Syców. 



§3 

1. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący. 

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności : 

1)  wyznaczenie miejsca i terminu posiedzenia negocjacji  

2)  ustalenie  porządku przeprowadzenia negocjacji 

3)  organizowanie pracy pozostałych członków komisji, 

4) podejmowanie innych niezbędnych czynności. 

 

§4 

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc prawną zarządzenie Burmistrza Miasta 

i Gminy Syców Nr 227/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji 

negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone 

pod drogi gminne oraz zasad prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia własności 

nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak 


