
Wieruszow, dnia 29 paidziernika 2015 r. 

Obwieszczenie 

Starosty Wieruszowskiego 

o wydaniu decyzji ustalajClcej wysokosc odszkodowania 

Na podstawie art. 12 ust. 4 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) 

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego (t.j. z 2013 

r., poz. 267, ze zm.) 

zawiadamiam 

o wydaniu decyzji nr GN.6830.1.3.2012 ustalajqcej wysokose odszkodowania na rzecz poprzedniego 

wtasciciela nieruchomosci niezabudowanej, potozonej w todzi, w obr~bie 8-47, przy ul. Zachodniej, 

oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dziafka nr 174/57 0 powierzchni 59 m2
• 

Ze wzgl~du na nieuregulowany stan prawny nieruchomosci stosuje si~ przepis art. 49 kpa , ktory 

stanowi, ze strona post~powania moze bye zawiadomiona 0 decyzjach i innych czynnosciach organow 

administracji publicznej przez obwieszczeniu lub winny zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci 
sposob publicznego ogtoszenia. 

Zainteresowane strony lub ich petnomocnicy mogq zapoznae si~ z aktami sprawy oraz wnlesc 

ewentualne uwagi lub zastrzezenia do przedmiotu post~powania w Wydziale Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-

400 Wieruszow (parter pok. Nr 8, w godzinach urz~dowania, tel. 62 7813 396) 

Znak sprawy : GN.6830.1.3.2012 
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Wierusz6w, dnia 29 pazdziemika 2015 r. 

GN.6830.1.3.2012 

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4fi 5, art. 18 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. 0 szczeg61nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zrn.), art. 130 ust. 2, art. 132 ust. la i 2, art. 133 
pkt 2, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchornosciarni (t.j. z 2015 
r., poz. 782, ze zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 0 finansowaniu infrastruktury 
transportu 11!dowego (Oz. U. z 2005 r., poz. 267, poz. 2251, ze zm.) oraz 104 i art. 107 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania adrninistracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 
267, ze zrn.) 

orzekam 

1. ustalic odszkodowanie w wysokosci 26 000,00 zlotych I slownie zlotych: 
dwadziescia szesc tysiycy 00/1001, na rzecz poprzedniego wlasciciela (sprzed daty 
uprawomocnienia siy decyzji Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 16 stycznia 2008 r. 
Nr AAB.I-B/1/08 0 ustaleniu lokalizacji drogi) nieruchomosci niezabudowanej, 
polozonej w Lodzi, w obrybie B-47, przy ul. Zachodniej, oznaczonej wewidencji 
grunt6w i budynk6w jako dz. nr 174/57 0 pow. 59 rn2 , dla kt6rej nie rna 
ustalonego wlasciciela. 

2. Zobowi,!zac Miasto L6dz do wplaty odszkodowania, okreslonego w pkt 1, 
jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w kt6ryrn niniejsza decyzja stanie siy 
ostateczna do depozytu s,!dowego z uwagi na nieuregulowany stan prawny 
nieruchornosci. Do skutk6w zwloki lub opMnienia w zaplacie odszkodowania 
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W dniu 29 sierpnia 2012 r. Starosta Wieruszowski wydal decyzjy znak: 
GN.6830.1.3.2012 ustalaj,!c,! wysokosc odszkodowania na rzecz poprzedniego wlasciciela 
(sprzed daty uprawornocnienia siy decyzji Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 16 stycznia 2008 
r. Nr AAB.I-B/1/08 0 ustaleniu lokalizacji drogi) nieruchornosci niezabudowanej, polozonej 
w Lodzi, w obrybie B-47, przy ul. Zachodniej, oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w 
jako dz. nr 174/570 pow. 59 rn2 , dla kt6rej nie rna ustalonego wlasciciela. 

Na powyzsz,! decyzjy Prezydent Miasta Lodzi zlozyl odwolanie w nastypstwie czego 
Starosta Wieruszowski decyzj,! z dnia 1 pazdziemika 2012 r. uchylil w calosci wlasn,! 
zaskarzon,! decyzjy. Na ty decyzjy Prezydent Miasta Lodzi w dniu 16 pazdziemika 2012 r. 
r6wniez wni6s1 odwolanie, w wyniku czego Wojewoda L6dzki decyzj,! z dnia 21 lutego 



2013 r. uchylil zaskarzona decyzjy w calosci i przekazal sprawy do ponownego rozpatrzenia 
przez organ I instancji. 

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Starosta Wieruszowski decyzj'l z dnia 
7 lutego 2014 r. zrnienil decyzjy wlasn'l z dnia 29 sierpnia 2012 r. w zakresie pkt 2 sentencji 
decyzji. 
Powyzsza decyzja zostala zaskarzona przez Prezydenta Miasta Lodzi, w nastypstwie ktorego 
Wojewoda Lodzki decyzj'l z dnia 31 pazdziemika 2014 r. uchylil zaskarzon'l decyzjy 
i przekazal sprawy do ponownego rozpatrzenia. 

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy ustalono co nastypuje: 
Bylyrn wlascicielorn za utraty prawa wlasnosci, zgodnie z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zrn.) nalezy siy odszkodowanie, ustalane i 
wyplacane stosownie do art. 12 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy wedlug zasad i trybu 
okreslonych w przepisach ustawy 0 gospodarce nieruchornosciarni 0 odszkodowaniach za 
wywlaszczone nieruchornosci. 

Stosownie do tresci art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 0 finansowaniu 
infrastruktury transportu l'ldowego (D. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, ze zrn.) w granicach 
rniast na prawach powiatu (a takirn jest rniasto Lodz) zadania w zakresie finansowania, 
budowy, przebudowy, rernontu, utrzyrnania, ochrony i zarz'ldzania drogarni publicznyrni, 
z wyj'ltkiern autostrad i drog ekspresowych, finansowane S'l z budzetow tych rniast. 

W rnysl art. 130 ust. 2 ustawy 0 gospodarce nieruchornosciarni (Dz. U. z 2015 r., poz. 
782) ustalenie wysokosci odszkodowania nastypuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy 
rnaj'ltkowego, okreslaj'lcej wartosc rynkow'l nieruchornosci, Wartosc ta zostala ustalona dla 
nieruchornosci niezabudowanej, polozonej w Lodzi, w obrybie B-47, przy ul. Zachodniej, 
oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dz. nr 174/57 0 pow. 59 rn2 , dla ktorej 
nie rna ustalonego wlasciciela na kwoty 27 155,00 zlotych. Maj'lc na uwadze daty 
sporz'ldzenia operatu szacunkowego (z dnia 23 lipca 2012 r. uaktualniony w dniu 18 
listopada 2013 r.), nalezalo sporz'ldzic aktualny operat szacunkowy. 
W wyniku ponownej wyceny ustalono, iz wartosc nieruchornosci wynosi 26 000 zlotych 
i rnoze stanowic podstawy ustalenia wysokosci odszkodowania. Wycena nieruchornosci 
zostala wykonana przy zastosowaniu rnetody porownawczej, ktora sprowadza siy do 
porownania nieruchornosci juz sprzedanych z nieruchornosci'l byd'lc'l przedrniotern wyceny 
wg zasady porownywania nieruchornosci 0 znanej cenie transakcyjnej i znanych cechach 
z nieruchornosci'l wycenian'l 0 znanych cechach lecz bez znanej wartosci. Przy zastosowaniu 
tego podejscia konieczna jest znajornosc cen transakcyjnych nieruchornosci podobnych do 
przedrniotu wyceny, a takze cech tych nieruchornosci wplywaj'lcych na poziorn ich cen. 
Z wielu transakcji wybrano te, ktore rnog'l stanowic przedrniot porownan, a wiyc transakcje 
ktorych przedrniotern byly podobne nieruchornosci gruntowe niezabudowane, ktore rnialy 
rniejsce w najblizszyrn czasie i dla ktorych znane byly warunki zawarcia transakcji - dane 
z aktow notarialnych. Obszar analizy rynku obejrnowal transakcje z terenu rn. Lodzi, strefy 
centralnej i srodrniejskiej. Sposrod analizowanych transakcji wybrano najbardziej podobne do 
szacowanej nieruchornosci pod wzglydern lokalizacji, s'lsiedztwa, cech fizycznych, 
powierzchni, zagospodarowania dzialki oraz dojazdu do drogi publicznej. W swietle 
powyzszego wycena rzeczoznawcy rnaj'ltkowego nie budzi zastrzezeiJ., gdyz wycena 
nieruchornosci zostala dokonana stosownie do postanowieiJ. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
drog publicznych (D. U. z 2013 r., poz. 687, ze zrn.) wedlug stanu nieruchornosci w dniu 
wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz 
wedlug jej wartosci z dnia w ktoryrn nastypuje ustalenie wysokosci odszkodowania . Operat 



szacunkowy ma nadto sp6jny charakter oraz oparty jest na logicznej analizie rzeczoznawcy 
maj~tkowego. 

Wobec niemoznosci ustalenia wlasciciela nieruchomosci zajytej pod drogy Starosta 
Wieruszowski wyst~pil pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. do Urzydu Miasta Lodzi z prosb~ 
o udzielenie informacji dotycz~cej platnika podatku nieruchomosci. W udzielonej odpowiedzi 
Oddzial podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych, Rolnego i Lesnego Wydzial 
Finansowy Departament Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi stwierdzil, ze w 
ewidencji podatku nie figuruje przedmiotowa nieruchomosc. Ponadto Starosta Wieruszowski 
pismem z dnia 22 stycznia 2015 r. zwr6cil siy z prosb~ do Prezydenta Miasta Lodzi 
o wywieszeniu na tablicy ogloszen Urzydu jak i r6wniez na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzydu ogloszenia 0 wszczyciu postypowania odszkodowawczego dla 
przedmiotowej nieruchomosci. Pismem z dnia 27 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Lodzi 
poinformowal Starosty Wieruszowskiego 0 podaniu do publicznej wiadomosci ogloszenia na 
okres od 4 lutego 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. 0 wszczyciu postypowania 
odszkodowawczego dla przedmiotowej nieruchomosci. 

Mimo podjytych dzialan nie ustalono stanu prawnego nieruchomosci. Wobec 
powyzszego zachodzi koniecznosc dokonania wplaty ustalonej kwoty odszkodowania do 
depozytu s~dowego, stosowanie do art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. z 2015 r., poz. 782, ze zm.) 

W swietle opisanego wyzej stanu faktycznego i prawnego nalezalo orzec jak 
w sentencji. 

Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wmeslenia odwolania do Wojewody 

L6dzkiego za posrednictwem Starosty Wieruszowskiego w terminie 14 dni od daty 
doryczenia niniejszej decyzji. 

Otrzymuj~: 

1. Prezydent Miasta Lodzi -Urz~d Miasta Lodzi, Wydzial Praw do 
Nieruchomosci 

2. Prezydent Miasta Lodzi, wykonuj~cy zadania z zakresu administracji rz~dowej 


