
PREZYDBNT MIASTA 
Piotrkowa Trybunalskiego - 

SPRAWUJqCY FUNKCJE STAROSTY Piotrkow Tryb. dn. 2014-1 1- 

D e c y z ' j a  

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4b, ust. 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w iakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , 
poz. 687 ze zm.), art. 130 ust. 2, art. .I32 oraz art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ltekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 518.1 oraz art. 104 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 
adrninistracyjnego (tekst jednolity: Qz. U. z 2013 r., poz. 267), Prezydent Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, wyznaczony do 'rozpatrzenia sprawy postanowieniem 
Wojewody lodzkiego z dnia 11.06.2014 r. znak: GN-111.7581 . I71 .2014.AG1 a 

- p o s t a n a w i a  

11 ustali6 odszkodowanie w wysokosci 10 332,00 zt (stownib: dziesieC tysiecy 
trzysta trzydziesci dwa ztote) za nieruchomosc o nieureg;lowariym stanie 
prawnym, tj. dzialke nr 23112 o pow. 0,0097 ha polozonq w todzi przy ul. Siostrzanej 
29 w obr. G-43, 
21 przekazak ustalone odszkodowanie do depozytu sqdowego. 

-- 

Wyplata odszkodowania n a s t ~ i  jednorazowo przez - Gminq Iodz, w terminie 14 dni 
od dnia, gdy decyzja niniejsza stanie sie ostateczna. 
Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzien wyptaty, wedlug zasad obowiqzujqcych 
w przypadku zwrotu wyw~aszczonych nieruchomosci. 

U z a s a d n i e n i e  

Na podstawie decyzji nr DAR-UA-V.10.2012 z dnia 31.12.2012 r, znak: DAR-UA- 
V.6740.2.21.2012 107367.1 35173.EK Prezydenta Miasta lodzi o zezwoleniu na 
realizacjq inwestycji drogowej, polegajqcej na rozbudowie ul. Ustronnej od pikietazu 
0+297,00 'do pikietazu 1+426,36 wraz z ul. Siostrzanq na odcinku od pikietazu 
0+200,00 do pikietazu 0+283,28 i od pikietazu 0+421,73 do pikietazu 0+781,90 
sprostowanej nastqpnie postanowieniem nr DAR-UA-V.40.2013 znak: DAR-UA- 
V.6740.2.21.2012 107367.135173.~~ Prezydents Miasta todzi z dnia.19.04.2013 r. 
Gmina t 6 d i  stata siq z mocy piawaI z dniem 06.02 2013 'r. wl5Scicielem dziatek 
gruntu wydzielonych liniami rozgraniczajqcymi teren inwestycji. Dzialka oznaczona 
jest w ewidencji gruntow'obrebu G-43 m. todzi numerem 23112 o pow. 0,0097 ha. 
Nalezy nadmienit, ze zgodnie z art. 12 cyt. wyzej ustawy o szczeg6lnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, :odszkodowanie 
za nieruchomosci, ktore przeszly na wlasnosc Skarbu 'Panstwa w odniesieniu do 
drog krajowych oraz odpowiedniej jednostki samorzqdu terytorialnego w odniesieniu 
do drog wojewodzkich, powiatowych i gminnych przysiuguje dotychczasowym 



wlascicielom nieruchomosci, uzytkownikom wieczystym nieruchomosci oraz osobom, 
ktorym przystuguje do nieruchomosci ograniczone prawo rzeczowe. 
Do ustalenia wysokosci i wyplacenia odszkodowania, stosuje sie odpowiednio 
przepisy o gospodarce nieruchomosciarni z zastrzezeniem art. 18 ustawy 
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog 
publicznych. 

WysokoSc odszkodowania ustala siq wedl-ug stanu nieruchomosci w dniu wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przez organ, ktory wydat 
decyzje o -zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej oraz wedlug jej wartosci 
z dnia, w ktorym nastepuje ustalenie wysokosci odszkodowania. 

Decyzja nr DAR-UA-V. 10.201 2 z dnia 31 .I 2.201 2 r. Prezydenta Miasta Lodzi 
o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej, stata sie ostateczna w dniu 
06.02.201 3 r. 
Wg zapisow w ewidencji gruntow z dnia 06.02.2013 r. jako wlascicieli przedmiotowej 
dzialki wpisano: Jozefa Rzepeckiego s. Franciszka i Marianny oraz Danute Wilk 
c. Franciszka i Marianny z adnotacjq, ie osoby te nie zyjq. Na mapie sytuacyjnej do 
cel6w prawnych z projektem podzialu'dziatki nr 23111 ujawniono, ze.cz. rep. hip. 121' 
Chojny AB obejmuje dziajkq nr 23111 z ktorej powstal-a dzial-ka nr 23111. 
Z zaswiadczenia wydanego 17 lutego 2014 r. przez Sqd Rejonowy dla todzi 
Srodmiescia XVI Wydziat Ksiqg ~ i e c z y s t ~ c h  ~ n i k a ,  ze w dziale II ksiqgi Rep. hip. 
121 Chojny lit. A i B jako wtaSciciele reszty dzialki o pow. 7 morg wpisani sq, na 
podstawie aktu sporzqdzonego przez Notariusza Ptacheckiego w todzi-z dnia 2124 
wrzesnia 1895 r. za nr 5223: 
- do polowy o pow. 3.5 morgi (od strony ziem Sznajdla).-.Adolf Hifman syn Augusta, 
- do polowy o pow. 3,5 morgi (od strony ziem Karsza) - Edward Hitman syn Augusta 
w pdowie oraz Leopold syn Hugona i Melida corka Jana mak. Herman w drugiej 
pol-owie w rownych czesciach. 
PIac oznaczony nr 15 pochodzqcy.~ czgSci Adolfa Hitmana, odlqczono do KW 881 1 
(ul. Siostrzana 28). 
Z danych Oddzialu Koordynacji i Udostepniania Danych Osobowych Urzqdu Miasta 
lodzi  wynika, ze Edward Hitman s. Augusta, ,Leopold ~ e r m a n  s. Huga, Melida 
Herman c. Jana, nie figurujq w kartotece mieszkahc6w miasta kid=. 
Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych udzielil-o inforrnacji r e  zbioru Powszechnego 
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci, .z k r e j  wynika, i e  Melida Herman 
i Edward Hitman nie figurujq w rejeitrze PESEL. Natomiast-w rejestrze PESEL 
w odniesieniu do: Leopolda Hermana figuruje wigcej niz jedna 'osoba, natomiast 
tadna z nich nie spehia kryteriow podanych. we wniosku, niezgodnoli: dotyczy 
imienia ojca. 
Po ustaleniu powyzszego stanu, Prezydent Miasta lodzi  zawiadomit o wszczeciu 
postqpowania w sprawie . ustalenia odszkodowania za dzialkg? nr 23112 
Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzqdu Miasta lodzi 
w dniach od 22.04.2014 r. do 09.05.20.14 r. 

decyzja: SPN.6833.8.2014, str. 2 



Nastepnie Prezydent Miasta lodzi  zlozyl do Wojewody todzkiego wniosek 
o wyznaczenie organu do prowadzenia sprawy z zakresu ustalenia odszkodowania 
za dziatke nr 23112 o pow. 0,0097 ha polozonq w lodzi przy-ul., Siostrzanej 29 
w obribie G-43 gdyi  Prezydent Miasta todzi jako organ wykonawczy miasta 
i, reprezentujqcy je na zewnqtrz oraz jako pracownik urzedu miasta i jednoczesnie 
sprawujqcy funkcje starosty podlega wytqczeniu na podstawie art. 24 Kpa. I 
Na podstawie art. 26 5 2 i § 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - i 

I 
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekit jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze I 
zm,) Wojewoda lodzki postanowieniem z dnia 11.06.2014 r. znak: GN- I 
111.7581 .171.2014.AG . wobec -spe#nienia, ustawowych przestanek wynikajqcych I 

I 
z tresci art. 24 § 1 .pkt 1 i 4 Kpa wytqczyl Prezydenta Miasta kodzi od-rozpatrzenia i 
sprawy ustaienia odszkodowania r a  czqsc nieruchomosci potozonej w lodzi przy I 

ul. ~iostrzanej 29, oznacioG w ewidencji gruntow obrebu G-43 numerem dzialki 
23112 o pow. 0,0097 ha wyznaczajqc do jej rozpatrzenia, Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

W zwiqzku z powyzszym, stosownie do tresci art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 518) w dniu 04 lipca 2014 r. zamieszczono w prasie o zasiqgu ogolnopolskim, 
tj. w Rzeczpospolitej zawiadomienie, ze zostanie wszczete postqpowanie 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomosC 
o nieuregulowanym stanie prawnym, polozonq w todzi przy ul. Siostrzanej 29, 
w obrebie G-43,' oznaczonq w ewidencji gruntow jako dzialka nr 23112 o powierzchni 
97 m2. '~ednocze~nie wezwano osoby, ktorym przystugujq prawa rzeczowe do ww. 
nieruchomosci do zgtoszenia sie w siedzibie Urzedu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wraz z dokumentami potwierdzajqcymi - te prawa. Ponadto 
w zawiadomieniu powyzszym poinformowano, ze jeieli w terminie 2 miesiecy od dnia 
ogloszenia nie zgloszq sig do Urzedu osoby, ktorym przyslugujq do nieruchomosci 
prawa rzeczowe, zostanie wszczete postepowanie administracyjne zrnierzajqce do 
wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania i przekazania go do depozytu 
sqdowego. 
Ogloszenie zamieszczono rowniez na stronach internetowych Urzqdu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego oraz Urzedu Miasta lodzi  w Biuletynie lnformacji 
Publicznej oraz wywiesznono na tablicach ogl.oszen tych Urzedow; w Piotrkowie 
Tryb. w terminie od 02.07.2014.do 16.07.2014 r., w lodzi  w terminie od 04.07.2014 
r. do 18.07.2014 r. 
W wyznaczonym terminie do tut. Urzedu nie zglosily sie zadne osoby, ktorym 
przystugiwaly do ww. nieruchomosci prawa rzeczowe. 
W dniu 04 wrzesnia 2014 r:, zostato wszczete postqpowanie w sprawie ustalenia 
odszkodowania za dziatke o nieuregulowanym stanie prawnym, polozonq 
w todzi przy ul. Siostrzanej 29, oznaczonq w ewidencji gruntow numerem 23112 
o pow. 0,0097 ha. 

decyzja: SPN.6833.8.2014, str. 3 



Postanowieniem z dnia 04.09.2014 r. pUowolano rzeczoznawcq majqtkowego Paniq 
Beatq Flaherty, na biegtego w sprawie wydania opinii dotyczqcej okreslenia wartosci 
nieruchomosci. 
Zawiadomienie o wszczeciu postqpowania oraz postanowienie o powolaniu bieglego 
podane zostaly do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach 
ogloszeh Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w terminie od 05.09.2014 r. do 
19.09.2014 r. oraz Urzqdu Miasta Codzi w terminie od 09.09.2014 r. do 23.09.2014 r. 

Ustalenie odszkodowania nastqpilo' na podstawie sporzqdzonego przez 
rzeczoznawcq majqtkowego p. Beate Flaherty - uprawnienia nr 4470, powolanq na 
bieglego w sprawie, operatu szacunkowego z okreSlenia wartosci nieruchomosci. 
Wycenq objqla: nieruchomoSC gruntowq niezabudowanq. 
Biegla ustaliia stan nieruchomosci na dzieh 31 grudnia 2012 r. jako teren 
niezabudowany, stanowiqcy czeSc nieruchomosci niezabudowanej, miejscami 
porosnietej krzewami i drzewami. Grunty, z ktbrych wydzielono dzialke nr 23112 
charakteryzowaly siq ksztattem dogodnym do zagospodarowania. Wyceniana dGalka 
usytuowana jest w terenach przewazajqcej zabudowy przemyslowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w poludniowej czesci lodzi, pomiqdzy ul. Rzgowskq 
a ul. Pabianickq. 
Oszacowania wartosci- dziatki biegla dokonata podejsciem porownawczym, metodq 
porownania parami. . .  
PodejScie porbwnawcze polega na o&~leniu wartoSci nieruchomosci przy 
zatoieniu, i e  wartosi: ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomoSci 
podobne, ktore byty przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje sig ze 
wzglqdu na cechy roiniqce nieruchomosci podobne od nieruchomosci wycenianej 
oraz uwzglqdnia sie zmiany poziomu cen wskutek uptywu czasu. 
Podejscie porownawcze stosuje sie, jezeli.,sq znane ceny- i cechy nieruchomosci 
podobnych do nieruchomosci,wycenianej. 
Przy metodzie porownywania parami porownuje siq. nieruchomosC bqdqcq 
przedmiotem wyceny, ktorej cechy sq znane, kolejno z nieruchomosciami 
podobnymi, ktore byly przedmiotem obrotu rynkowego i dla ktorych znane sq ceny 
transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchornosci. 
Biegta analizie poddala rynek niezabudowanych nieruchomosci gruntowych 
bedqcych przedmiotem prawa wlasnoSci, przeznaczonych pod drogi. Obszar rynku 
stanowi teren lodzi, a okres badania 24- miesiqce wstecz od daty wyceny 
nieruchomoSci, to jest od wrzesnia 2012 do wrzesnia 2014 r. Biegla na badanym 
rynku nie znalazta wystarczajqcej ilosci danych transakcyjnych, ktorych przedmiotem 
bylyby grunty przeznaczone pod droge (str.'7 operatu). Zatem dalszej analizie 
poddala rynek niezabudowanych nieruchomoSci gruntowych przeznaczonych pod 
zabudowq przemystowo-uslugowq: Jako obszar do porownali przyjqta teren Lodzi ze 
szczegolnym uwzglgdnieniem dzielnic: Gorna ti Widzew. SpoSrod osmiu transakcji 
(ul. Ustronna. Czewcowa, Ekonomiczna, Rokicihska, Techniczna, Postqpowa, 
Wieniawskiego i Post9~owa) przyjeja transakcje sprzedaiy prawa wlasnosci 
nkxu~homosci niezabudowanych podobnych do nieruchomo$ci wycenianej 
~oloionych przy ul. Czerwcowej, Ekonomicznej i Postqpowej. 



Po skorygowaniu cen transakcyjnych wspolczynnikami przypisanymi poszczegolnym 
cechom, wyliczyta wartosc gruntu na kwote 10 332,OO zl. 
Po sprawdzeniu operatu pod kqtem zgodnosci z przepisami zostal on przyjqty 
i stanowi podstawq do ustalenia wysokosci odszkodowania. Operat szacunkowy 
sporzqdzony zostal zgodnie z prawem, rzetelnie oraz podejsciem wynikajqcym 
z przepisow ustawy o gospodarce nieruchomosciami. 
Przedmiotowa dzialka nie ma uregulowanego stanu prawnego. Osoby wskazane jako 
wlasciciele w ksiqdze hipotecznej obejmujqcej przedmiotowq dziatke nie figurujq 
w kartotece mieszkaricow Codzi prowadzonej przez Urzqd Miasta. Nie figurujq tez 
w zbiorze danych osobowych Ministerstwa Spraw Wewnetrznych. 
Stosownie do art. 132 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zapiata odszkodowania 
nastqpuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja niniejsza stanie 
siq ostateczna. 
Do skutkow zwloki lub opoznienia w zaplacie odszkodowania stosuje siq 
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 
Gdy odszkodowanie dotyczy nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, 
w mysl art. 133 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, wplaca siq je do 
depozytu sqdowego. 

Majqc na uwadze powyisse orzeczono jak na wstqpie. 
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody 
todzkiego, za moim 

Otrzymujq 

1. Edward Hitman 
2. Leopold i Melida mali. Herman 

od daty jej doreczenia. 

3. ~ r e z ~ d e n t  Miasta Codzi 
4. a/a 

decyzja: SPN.6833.8.2014, str. 5 
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