
STAROSTWO POWlATOWE 
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PI. Kazimierza Wielkiego 2 
98300 W i e l u h  

Wielun, dnia 20 listopada 201 7 r. 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (t.j. 
Dz. U. z 201 7 r. poz. 1496) w zwiqzku z art. 130 ust. 2, art. 132 ust. la,  2 i 5 oraz art. 134 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2 147 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Wielunski wykonujqcy zadanie z 
zakresu administracji rzqdowej 

o r z e k a  

1. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomoS6 gruntowq oznaczonq numerem 
ewidencyjnym 11514 o pow. 0,0147 ha, polozonq w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego, 
w obrqbie W-30, w wysokoSci 35.000,OO zl (slownie: trzydzieici piqt tysiqcy 
zlotych), ktora przeszla na wlasnoSC Gminy Miasta Lodz, na podstawie ostatecznej 
decyzji Prezydenta Miasta Lodzi nr DAR-UA-V.13.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. o 
zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej polegajqcej na rozbudowie ulic: 
Przybyszewskiego, Niciarnianej i Papierniczej w Lodzi w rejonie skrzyiowania ulicy 
Przybyszewskiego z liniq kolejowq nr 540. 

2. o zobowiqzaniu Grniny Miasto Lodi do wyplaty odszkodowania okreSlonego w pkt. 1 
do depozytu sqdowego. 
Kwota odszkodowania podlega zlozeniu do depozytu sqdowego na okres 10 lat. 
Odszkodowanie zostanie wyplacone ze Srodkbw wlasnych Gminy Miasta tbdz.  

U Z A S A D N I E N I E  

Na wniosek Prezydenta Miasta Lodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarzqdu 
Drog i Transportu z dnia 9 marca 2016 r. Prezydent Miasta Lodzi decyzjq nr DAR-UA- 
V.13.2016 z dnia 28 lipca 2016 r zatwierdzil projekt budowlany i udzielii zezwolenia 
Prezydentowi Miasta Lodi  na realizacjq inwestycji drogowej polegajqcej na rozbudowie ulic: 
Przybyszewskiego, Niciarnianej i Papierniczej w todzi  w rejonie skrzyzowania ulicy 
Przybyszewskiego z liniq kolejowq nr 540. 

Na podstawie wlw decyzji nieruchomoSC oznaczona numerem dzialki 11 514 o pow. 
0,0147 ha, polozona w Lodzi przy ul. Przybyszewskiego, w obrebie W-30 w calogci znalazla 
siq w liniach rozgraniczajqcych teren inwestycji i na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
drog publicznych przeszla z mocy prawa na wlasnoSC Gminy Miasta Lodi. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4a cytowanej wyzej ustawy, decyzjq ustalajqcq odszkodowanie 
za nieruchomoSci, o ktorych mowa w ust. 4, wydaje organ, ktory wydal decyzjq o zezwoleniu 
na realizacjq inwestycji drogowej. Wobec spelnienia ustawowych przeslanek wynikajqcych z 
treici art. 24 5 1 pkt 1 i 4 Kpa skutkujqcych wylqczeniem z mocy prawa Prezydenta Miasta 
Lodzi, wykonujqcego zadanie z zakresu administracji rzqdowej od rozpatrzenia sprawy o 



ustalenie przedmiotowego odszkodowania Wojewoda Lodzki postanowieniem z dnia 7 lutego 
201 7 r. znak: GN-111.758 1.12.201 7.AG wyznaczyl Starostq Wielunskiego, wykonujqcego 
zadanie z zakresu administracji rzqdowej do rozpatrzenia sprawy ustalenia odszkodowania za 
nieruchomoSC, oznaczonq numerem dzialki 1 1514, zajqtq pod drogq publicznq. 

Odszkodowanie zgodnie z art. 12 ust. 4f cyt. wyzej ustawy przysluguje 
dotychczasowym w1aScicielom nieruchomoSci, uzytkownikom wieczystym nieruchomoici, 
oraz osobom, ktorym do nieruchomosci przysluguje ograniczone prawo rzeczowe. 

Przedmiotowa nieruchomoSC zgodnie z wypisem z rejestru gruntow znajdowala siq we 
wladaniu Gminy L6dz - Urzqd Miasta Lodzi - Delegatura L6di-Widzew, Referat 
Komunalny. Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami 
przedmiotowa nieruchomoSC posiada nieuregulowany stan prawny. 

Zawiadomieniem z dnia 18 listopada 2016 r. wszczqto postqpowanie administracyjne 
w sprawie ustalenia odszkodowania za przedmiotowq nieruchomoit gruntowq, w oparciu o 
art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Zawiadomienie powyzsze wywieszone 
zostalo na tablicy ogloszen Urzqdu Miasta Lodzi w dniach 30 listopad - 15 grudnia 2016 r., 
celem zapoznania siq w sposob zwyczajowo przyjqty. 

Stosownie do treSci art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych wysokoSC 
odszkodowania ustala siq wedlug stanu nieruchomoSci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizacjq inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz wedlug jej wartoSci z dnia, 
w kt6rym nastqpuje ustalenie wysokoSci odszkodowania. 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy do ustalenia i wyplacenia 
odszkodowania stosuje sic; odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomoSciami 
z zastrzezeniem art. 18. 

W my41 art. 130 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoSciami ustalenie wysokoSci odszkodowania nastqpuje po uzyskaniu opinii 
rzeczoznawcy majqtkowego okreilajqcej wartoid nieruchomoSci. 

W opinii z dnia 17 lipca 2017 r. sporzqdzonej w formie operatu szacunkowego, 
wykonanej na zlecenie Starosty Wielunskiego rzeczoznawca majqtkowy Karolina Prazuch, 
posiadajqcy uprawnienia zawodowe numer 5836 ustalila wartoSC rynkowq przedmiotowej 
nieruchomoici gruntowej na kwotq 35.000,00 z1. Do ustalenia powyzszej wartoSci 
rzeczoznawca majqtkowy zastosowal podejScie porownawcze, metodq porownywania parami. 

Po dokonaniu analizy powyzszego operatu szacunkowego organ ustalil, ze dokonujqc 
wyceny przedmiotowej nieruchomoSci rzeczoznawca uwzglqdnil stan nieruchomoSci w dniu 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej, natomiast wart066 
nieruchomoici rzeczoznawca okreslil na dzien sporzqdzenia operatu szacunkowego. Ponadto 
rzeczoznawca uwzglqdnil cel wyceny, rodzaj i polozenie oraz dostqpne dane o cenach 
i cechach nieruchomoSci podobnych. 

W ocenie organu prowadzqcego postqpowanie opinia z dnia 17 lipca 2017 r. 
sporzqdzona w niniejszej sprawie przez rzeczoznawcq majqtkowego, odpowiada wymogom 
wynikajqcym z obowiqzujqcych przepisow prawa, w szczeg6lnoSci z art. 18 ust. 1 ustawy 
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, 
stosownych przepisow ustawy o gospodarce nieruchomoSciami oraz wydanych na jej 
podstawie przepisow wykonawczych. OkreSlonq w niej wartoit przedmiotowej 
nieruchomoSci gruntowej przyjqto zatem jako podstawq ustalenia odszkodowania. 

Zgodnie z art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami odszkodowanie wyplaca 
siq do depozytu sqdowego, jezeli osoba uprawniona odmawia jego przyjqcia albo wyplata 
odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciqiania przeszkody lub odszkodowanie za 
wywlaszczenie dotyczy nieruchomoSci o nieuregulowanym stanie prawnym. 



W dniu 23 sierpnia 2017 r. poinformowano strony o zgromadzonym materiale 
dowodowym, stanowiqcym podstawq do zakonczenia sprawy decyzjq administracyjnq oraz 
przeslano przy piimie kserokopiq wyciqgu z operatu. Jednoczeinie poinformowano strony o 
mozliwoSci zapoznania siq ze zgromadzonq dokumentacjq i wypowiedzenia siq w sprawie 
przed jej ostatecznym rozstrzygniqciem. Zawiadomienie powyisze publikowane bylo na 
tablicach informacyjnych Urzqdu Miasta Lodzi w terminie od dnia 31.08.2017 r. do dnia 
14.09.2017 r. 

W wyznaczonym terminie do tutejszego urzqdu nie zostaly zgloszone zadne uwagi i 
wnioski. 

Majqc powyisze na uwadze, po rozpatrzeniu calego materialu dowodowego, 
orzeczono jak w sentencji. 

Od niniejszej decyzji sluiy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody 
Lodzkiego za moim poirednictwem, w terminie 14 dni od daty dorqczenia decyzji. 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomoici w spos6b zwyczajowo 
przyjqty w danej miejscowo6ci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzqdu Miasta 
Lodzi na okres 14 dni, a takie zamieszczeniu w Biuletynie Informac-ji Pub1iczne.i Urzedu 

1. Zarzqd Dr6g i Transportu w Lodzi 
2. Prezydent Miasta Lodzi 

Wydzial Dysponowania Mieniem - celem wywieszenia na tablicy ogloszen 
w Urzqdzie Miasta Lodzi na okres 14 dni, a takze zamieszczenia w Biuletynie 
Informacji Publicznej 

3. a/a 




