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Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie

W nawiązaniu do zapytania radnego RM w Mosinie, Pana Jana Marciniaka, dotyczącego

załącznika nr 1 sprawozdania ze zbywania mienia Gminy Mosina, uprzejmie informuję, co następuje:

Na podstawie ostatecznej decyzji nr 9/20 1 1 Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji

linii kolejowej znak: IR.III-3.7045-2/11 z dnia 18.07.2011 r. dla inwestycji p. n. „Modernizacja linii

kolejowej E-59 Wrocław-Poznań...(...) „zostały wydzielone geodezyjnie, dla celów przedmiotowej

inwestycji, działki gruntów, które w myśl obowiązujących przepisów tzw. „spec ustawy kolejowej”, z

dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, działki te stały się

z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, a PŁK S.A. nabyła prawo użytkowania wieczystego

przedmiotowych nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków, innych urządzeń i

lokali znajdujących się na tych nieruchomościach.

W myśl przepisów ustawy o transporcie kolejoym, za nieruchomości oraz ograniczone prawa

rzeczowe do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej znak: IR.III

3.7045-2/11 z dnia 18.07.2011 r. dla inwestycji p. n. „Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław

Poznań...(...) „ dotychczasowemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie w wysokości ustalonej

miedzy PŁK S.A. a dotychczasowym właścicielem. Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie

operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nieruchomości wykazane w załączniku I sprawozdania ze zbywania mienia Gminy Mosina w

innym tiybie, znajdują się w terenie objętym liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, a zatem ich wydzielenie geodezyjne, przeniesienie praw własności

oraz ustalenie wysokości odszkodowania, przebiegło w sposób opisany powyżej. Wydzielone

nieruchomości na terenie Gminy Mosina a przeznaczone pod przedmiotową inwestycję kolejową,

zlokalizowane są przeważnie w pasie gruntu bezpośrednio przylegającym do istniejących torów

kolejowych, w obrębie: Krosno, obrębie: Mosina, obrębie: Drużyna oraz w obrębie: Pecna. Środki

pieniężne, w wysokości: 2.468.411,97 złotych brutto, zostały wypłacone Gminie Mosina w

następującym terminie: od sierpnia do września 2012 roku.
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