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Na podstawie art.104, art.107 i art. 49 ustawy z dn 

postepowania administracyjnego ( Dz. U. 2017 r. poz.1257, z 

ust.4f i ust. 5, art.18, art.22 ust.1 i art.23 ustawy z dnia 10 kwi 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog public 

poz.1566), art.113 ust.6, art.118 aust.2, ust.3, art.129ust.5, a1 

2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchom 

zm.) 

orzekam 

1. o ustaleniu odszkodowanie z tytulu nabycia z mocy 

nieruchomoSci o nieuregulowanym stanie prawnym, pa 

oznaczonej numerem dzialki 31214 o pow. 0,0364 ha, w lq( 

tysigcy czterysta dziesigk ztotych) obejmujqcej wartoSC : 

- prawa wlasnoici gruntu dzialki nr 3 1214 w kwocie 

tysiqce siedemset pigkdziesiqt pigk zlotych); 

- budowli znajdujqcych sie na dzialce w kwocie 21.8 

osiemset czterdzies'ci szeSC ziotych) 

- nasadzeli znajdujqcych sie na przedmiotowej dzialce 

osiemset dziewigC ztotych); 

2. o zobowiqzaniu Prezydenta Miasta Lodzi do zlozenia 

do depozytu sqdowego na okres 10 lat, z uwagi na nieurej 

w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym niniejsza decyzja star 
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na realizacjq inwestycji drogowej pod nazwq: rozbudowa ul. Williama Lindleya, ul. Tramwajowej 

oraz ul. Wqglowej na odcinku od ul. Tramwajowej do projektowanej ul. Nowotargowej oraz decyzjq 

ostatecznq Wojewody Lodzkiego z dnia 15 paidziernika 20 15 roku znak IA-11.782 1.3.20 15.BK. 

Pismem z dnia 8 paidziernika 20 15 roku znak: DGM-PN-V.6833.163.20 15 .PN Prezydent 

Miasta Lodzi wystqpil do Wojewody Lodzkiego o podjqcie czynnoici okreilonych w treSci art. 26 5 2 

Kodeksu postqpowania administracyj~~ego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomoid 

polozonq w Lodzi, przy ulicy Williama Lindleya 5a oznaczonq numerem dzialki 3 1214 o powierzchni 

0,0364 ha. 

Wojewoda L6dzki postanowieniem z dnia 12 listopada 201 5 r. znak GN-111.758 1.303.20 15.LKa 

wylqczyl z mocy prawa Prezydenta Miasta Lodzi od rozpatrzenia przedmiotowej sprawy i wyznaczyl 

Prezydenta Miasta Skierniewice - wykonujqcego zadania z zakresu administracji rzqdowej, 

do jej rozpatrzenia. 

Na date ostatecznoSci decyzji Prezydenta Miasta Lodzi z dnia z dnia 3 lipca 2015 roku Nr DAR-UA- 

V. 10.201 5 o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej, wladajqcym wedhg zapisow w ewidencji 

gruntow, budynkdw i lokali obrqbu S-2 byla Gmina Lodi- Urzqd Miasta Lodzi. 

W zwiqzku z brakiem ksiqgi wieczystej, zbioru dokumentdw i innych dokumentow, przedmiotowa 

nieruchomoid zgodnie z art. 113 ust.6 powolanej ustawy o gospodarce nieruchomoSciami posiada 

nieuregulowany stan prawny. 

Majqc powyzsze na uwadze, postqpowanie odszkodowawcze przeprowadzono w oparciu o przepisy 

dotyczqce nieruchomoSci o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Prezydent Miasta Skierniewice, dzialajqc na podstawie art.113 ust.6 ustawy o gospodarce 

nieruchomoSciami oraz art. 49 i art. 61 5 1 kodeksu postqpowania administracyjnego, zawiadomieniem 

z dnia 5 stycznia 20 16 roku znak GNR.6833.1.20 16.ML zawiadomil o wszczqciu postqpowania 

odszkodowawczego w trybie przepisdw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Zawiadomienie 

wywieszono na okres 14 dni na tablicy ogloszen Urzqdu Miasta Lodzi. W terminie 14 dni od dnia 

zamieszczenia na tablicy ogloszeli, nie zglosi'ry siq osoby, ktorym przyslugujq prawa rzeczowe 

do przedmiotowej nieruchomoici. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych wysokoid odszkodowania ustala 

siq wedlug stanu nieruchomoici w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji 

drogowej przez organ I instancji oraz wedhg jej wartoici z dnia, w ktorym nastqpuje ustalenie 

wysokoici odszkodowania. Stosownie zaS do art. 130 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2018 roku poz. 121 ze zm..) w zwiqzku z art. 12 ust.5 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach (...) ustalenie wysokoSci odszkodowania 

nastqpuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majqtkowego, okreilajqcej wart066 nieruchomoSci. 



Dla celow postqpowania odszkodowawczego rzeczoznaw a majqtkowy Pani Ewa Bykowska 

nr uprawnien zawodowych 4754 sporzqdzila operat szacunko IT z dnia 12 kwietnia 2016 roku 

okrellajqc wartoSC rynkowq prawa wlasnoSci przejqtej nieru moSci przy zastosowaniu podejicia 

por6wnawczeg0, metodq por6wnywania parami. 

Uwzglqdniajqc treSC art. 18 ust. 1 ustawy o szczeg6lnych zasad rzygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie drdg publicznych, rzeczoznawca majqtkowy okre artoSC rynkowq utraconego prawa 

wlasnoSci dzialki nr 31214 wedlug stanu na dzien 3 li 15 r. (data wydania zezwolenia 

na realizacjg inwestycji drogowej) oraz jej wartoSci , w ktorym nastqpilo ustalenie 

odszkodowania 

Z uwagi na brak dostatecznej iloici transakcji ni oSciami drogowymi (wyceniana 

nieruchomoSC w miejscowym planie zagospodarowania p nego miasta, uchwalonym przez 

Radq Miejskq w todzi  w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchw 40114, polozona jest w jednostce 

urbanistycznej oznaczonej symbolem lKDD - tereny blicznych - ulice dojazdowe) 

do okreilenia wartoici nieruchomoici rzeczoznawca dokon rynku obrotu nieruchomoiciami 

o takim samym przeznaczeniu, jak wSrod gruntow przy przeznaczonymi pod zabudowg 

mieszkaniowq wielorodzinnq i usiugowq oznaczonq sym U na terenie ~r6dmieScia oraz 

obrqb6w ewidencyjnych graniczqcych bezpoirednio ze ~r (strefa Srodmiejska) w okresie 

ostatnich 24 miesiqcy, od dnia poprzedzajqcego datq okre ci nieruchomoici. 

WartoSC rynkowq prawa wlasnoSci dzialki gruntu 3 1214 b ala na kwotq 2 19.012,OO zl. 

WartoiC czqici skladowych gruntu nasadzen i budowli bi a lqcznq kwotq 25.634,OO zl. 

Sporzqdzony operat tut. organ uznal za podstawq do us owania, uwzglqdniajqc w nim 

wartoici. 

Decyzjq Prezydenta Miasta Skierniewice ierpnia 2016 roku znak 

GNR.6833.1.2016.ML ustalono odszkodowanie za ww lqcznej kwocie 244.646,OO 

zl (dwiericie czterdzierici cztery tysiqce szerikset czterdzi 

Od wydanej decyzji odwolanie zloiyl Prezydent Mi c o uchylenie jej w czqSci 

nakazujqcej wyplatq odszkodowania za naniesienia b dzenia roilinne, znajdujqce 

siq na przedmiotowej nieruchomoici. Zdaniem odwo alka byla zarzqdzana przez 

Gminq Miasto t 6 d i  nie powinno budziC wqtpliwo iesienia stanowiq wlasnoiC 

Miasta todzi. Wobec tego decyzja odszkodowawcza artoid samego gruntu. 

Po rozpatrzeniu odwolania i caloSci akt spra decyzjq z dnia 6 kwietnia 

2017 roku znak GN-III.7581.275.2016.LKa uchylil decyzjq i przekazal sprawq 

do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

Organ I1 instancji w uzasadnieniu decyzji wskazal ces wyceny nieruchomorici 

powinien byC poprzedzony wnikliwq analizq ryn m wszechstronnq, opartq 

na wszelkich dostgpnych danych analizq cen ku. Biegia nie dokonaia 

rzetelnej analizy rynku nieruchomoriciami, prz drogowe - brak analiz , 



ktbre uzasadniatyby brak podobieristwa nieruchomoici drogowych z rynku regionalnego w stosunku 

do rynku lokalnego. Przedwczeinie zatem odniosla sig do rynku nieruchomoici przewazajqcych wirbd 

gruntdw przyleglych. Ponadto organ odwolawczy wykazal, ze transakcje nieruchomoiciami 

drogowymi na rynku lokalnym wystgpowaty. 

Odnoszqc siq jednoczeinie do zarzutow Prezydenta Miasta todzi  zawartych w odwolaniu, powolano 

siq na orzecznictwo sqdbw w tej mierze oraz na przepisy kodeksu cywilnego, wskazujqc, 

ze dokonujqc wywlaszczenia nieruchomoici gruntowej przenosi sig wlasnoiC calej nieruchomoici 

rozumianej w sensie cywilistycznym. CzgZ skladowa rzeczy nie moze by6 odrgbnym przedmiotem 

wlasnoici i innych praw rzeczowych. 

Uchylajqc zaskarzonq decyzjq na podstawie art. 138 5 2 Kodeksu postqpowania administracyjnego, 

organ odwolawczy uznal, iz przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji uprawniony jest 

do wemania rzeczoznawcy majqtkowego, do sporzqdzenia operatu szacunkowego, zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami prawa, przy jednoczesnym dokonaniu wnikliwej analizy rynku 

nieruchomoSciami drogowymi. 

Rozpatrujqc ponownie sprawq tut. organ zobowipal rzeczoznawcq majqtkowego Paniq Ewq 

Bykowskq do sporzqdzenia nowego operatu szacunkowego uwzglqdniajqcego wskazania Wojewody 

todzkiego zawarte w decyzji z dnia 6 kwietnia 20 17 roku. 

W my61 art.12 ust. 4a i ust. 4f powolanej na wstqpie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 

o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, decyzjq 

ustalajqcq wysokoiC odszkodowania wydaje organ, ktory wydal decyzjq o zezwoleniu na realizacjq 

inwestycji drogowej. Odszkodowanie za nieruchomoir.5 przejqtq z mocy prawa na realizacjq inwestycji 

drogowej przysluguje dotychczasowym wlaicicielom, uzytkownikom wieczystym nieruchomoici oraz 

osobom, ktorym przysluguje do nieruchomoSci ograniczone prawo rzeczowe. 

Dla oceny prawidlowoici sporzqdzenia operatu szacunkowego podstawowe znaczenie majq regulacje 

zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomoSciami i w rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 

21 wrzeinia 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomoici i sporzqdzania operatu szacunkowego (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 207,poz.2109 ze zm.) zwanego dalej ,,rozporzqdzeniem". 

Zgodnie z treSciq 5 36 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia: ,, wart046 rynkowq nieruchomoici dla potrzeb 

ustalenia odszkodowania za nieruchomoici wywlaszczone lub przejgte z mocy prawa na podstawie 

przepisbw ~atcnvy z dniu 10 hlietnia 0 0 3  r. o szczegrilrij~ch zmadach przygotowania i realizucji 

inweslycji M; zakresie drcigpzlblicznych (Dz. IJ. z 201 7 r. poz. 1496, poz.1566) okres'la sig, przyjmujqc 

stan nieruchomoici z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomoici z dnia ustalenia odszkodowania, 

a przeznaczenie zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomoiciami bez uwzglgdnienia ustaleri 

decyzji. Nie uwzglgdnia sig nakladbw poniesionych na nieruchomoici po dniu wydania decyzji ". 
Jak wskazano w treici w operatu szacunkowego z dnia 29 sierpnia 201 7 roku wyceniana dzialka 

polozona jest w terenach o przeznaczeniu przewazajqcym ( zgodnie z planem ) tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej oznaczonych symbolem MWAJ. Zgodnie z zalqcznikiem 



graficznym dzialka nr 3 1214 polozona jest w jednostce urbanis cznej oznaczonej symbolem lKDD 

(tereny dr6g publicznych -dice dojazdowe). 

Nieruchomoid. zostala wydzielona z nieruchomoici niezabu z urzqdzonym skwerem zieleni 

oraz stanowiqcej parking utwardzony trylinkq z bramq q, przesuwanq z kqtownikow 

stalowych. Uzbrojenie nieruchomoici w media miejskie- wod 

Zatem w zaistnialych okolicznoSciach zastosowano 36 ust.4 rozporzqdzenia, po 

zmianach, ktory stanowi, ze: ,,w przypadku gdy na inwestycji drogowej zostaia 

wywtaszczona lub przejgta z mocy prawa nieruchomoii dzien wydania decyzji byta 

przemaczona pod inwestycjg drogowq, wartoid rynkowq ig przyjmujqc przemaczenie 

nieruchomoici przewaiajqce wirdd gruntdw przyleg&ch, c ilenie wartoici jest mozliwe 

przy uwzglgdnieniu cen transakcyjnych nieruchomoici dro 

Majqc na uwadze powyzszy przepis analize rynku lokal odi) rozpoczeto od analizy 

nieruchomoici przeznaczonych na cele budowy i rozbud sie od 2012 roku. 

Rzeczoznawca majqtkowy wybrala 17 transakcji i pod szystkich tych transakcjach 

stronq nabywajqcq byla Gmina Miasto Lodz. 

Biegla odwdala siq do treici art. 1 pkt 24 ustawy 2017 r. o zmianie ustawy 

o gospodarce nieruchomoiciami oraz niektorych iut U. z 2017 r. poz.1509) 

obowiqzujqcej od dnia 1 wrzeinia 201 7 roku, kt6ry n ie m.in. przepisowi art. 15 1 

ust. 1 ustawy o gospodarce nierucho~r~oiciami. Zgodnie em art. 15 1 ust. 1 u.g.n.: 

., Wartoii rynkowq nieruchomoici stanowi szacunkow u wyceny mozna uzyskai za 

nieruchomoii w transakcji sprzedazy zawieranej n h pomigdzy kupujqcym 

a sprzedajqcym, ktbrzy maja stanowczy zamiar zaw ozeznaniem i postgpujq 

rozwaznie oraz nie znajdujq sig w sytuacji przymusowej". 

Ponadto biegla powolala sie na orzecznictwo sq przedstawia oczywiste 

stanowisko co do obowiqzku icislego stosowa zkodowania do zasad 

podstawowych, na czele z wartoiciq rynkowq, jak 

W wyroku I OSK 2227113 z dnia 13.05.201 5 r. N zawarl teze ,, przepisy 

§ 36 ust. 1-4 rozporzqdzenia Rady Ministrdw w sp i sporzqdzania operatu 

szacunkowego (Dz. U. z2004 r. Nr 207, poz.210 rtoici rynkowej, zatem 

zastosowanie znajdujq zardwno przepis art. 150 199 7 r. o gospodarce 

nieruchomoiciami ( Dz. U z 2018 r. poz. 121 ia wartoici rynkowej 

nieruchomoici, ktdre nie mogq bye przedmio 

przepis art.151 ust.1 ustawy o gospodarc 

rynkowej. " 

Majqc na uwadze powyzsze biegla wykluc 

o transakcje nieruchomoiciami drogowymi z 

znamion cen rynkowych. 



W uzasadnieniu wyceny, biegla powolrujqc siq powolany wyzej wyrok NSA, wskazala (...) brak 

transakcji nieruchomos'ciami drogowymi nie czyni mozliwym ustalenia wartos'ci rynkowej 

na podstawie § 36 ust.4 rozporzqdzenia. Przepis ten bowiem jako zasadg przyjmuje okres'lanie 

wartos'ci rynkowej w oparciu o grunty przylegle. Teza, ze szacowanie w oparciu o przeznaczenie 

przewaiajqce ws'rdd gruntdw przyleglych prowadzi do zawyienia wartos'ci jest przy tym zupelnie 

chybiona, albowiem to sam ustawodawca dla okres'lenia zawartos'ci rynkowej dzialek wywlaszczonych 

lub przejgtych pod drogi przewiduje w pienvszej kolejnos'ci taki mechanizm, jako ewentualnos'C 

traktujqc uwzglgdnienie cen transakcyjnych nieruchomos'ciami drogowymi. W pienvszej kolejnoici 

przedmiotem analiz winien byC przy tym rynek lokalny, a dopiero w nastgpnej kolejnos'ci rynek 

regionalny, takq kolejnos'd analizy uzasadnia przepis § 26 ust. 1 rozporzqdzenia. Brak transakcji 

dzialkami drogowymi na rynku lokalnym uzasadnia siggnigcie po transakcje dzialkami 

o przeznaczeniu przewazajqcym ws'rdd gruntdw przyleglych na tyrn rynku, albowiem prowadzi to 

do ustalenia ceny rynkowej. Brak takich transakcji dopiero uzasadnia rozszerzenie badania na rynek 

regionalny, a nastgpnie ustalenie wartos'ci rynkowej, ale odtworzeniowej, zgodnie z f 36 ust.2 

rozporzqdzenia. 

Dla potrzeb wyceny autorka operatu szacunkowego przeanalizowala rynek kupna - sprzedae 

prawa wlasnoici nieruchomoici niezabudowanych, o przeznaczeniu w studium uwarunkowan 

i kierunkow zagospodarowania przestrzennego todzi  oraz w planach zagospodarowania jako tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslrugowej na terenie ~rodmieicia oraz obrqb6w 

ewidencyjnych graniczqcych bezpoSrednio ze ~rodmieiciem ( strefa Srodmiejska). Nie brano 

do por6wnan gruntow z pozosta4ych dzielnic todzi, poniewaz uznano, iz Srodmieicie posiada swoje 

specyficzne uwarunkowania ekonomiczne, kt6re nie wystqpujq na pozosta4ym terenie miasta, a mogq 

mieC wp'ryw na preferencje uczestnik6w rynku. Analizq zmian cen wskutek uplywu czasu wykonano 

przy pomocy regresji logarytmicznej . 
Wart066 rynkowq wycenianej nieruchomoici jako przedmiot prawa wlasnoSci okreilono wedlug stanu 

nieruchomoSci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej, przy 

zastosowaniu podejScia por6wnawczeg0, metodq porownywania parami. 

Podejs'cie pordwnawcze polega na okres'leniu wartos'ci nieruchomos'ci przy zalozeniu, i e  wartoid 

ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomos'ci podobne, ktdre by& przedmiotem obrotu 

rynkowego. Ceny te koryguje sig ze wzgledu na cechy rdiniqce nieruchomos'ci podobne 

od nieruchornos'ci wycenianej oraz uwzglgdnia sig zmiany poziomu cen wskutek u p h u  czasu. 

Podejs'cie pordwnawcze stosuje sig, jezeli sq znane ceny i cechy nieruchornos'ci podobnych 

do wycenianej. 

Przy metodzie pordwnywania parami ( '  4.3 rozporzqdzenia Rady Ministrdw w sprawie wyceny 

nieruchomos'ci i sporzqdzania operatu szacunkowego) pordwnuje sig nieruchomoSC bgdqcq 

przedmiotem wyceny, ktdrej cechy sq znane, kolejno z nieruchomoSciami podobnymi, ktdre byty 



przedmiotem obrotu rynkowego i dla ktdrych mane sq ceny tran akcyjne, warunki zawarcia transakcji 

oraz cechy tych nieruchomos'ci. I 
Przenoszqc powyzsze na grunt rozpatrywanej spr leiy wyjaSniC, ze w toku analizy 

rynku nieruchomoSci niezabudowanych podobnych do ni oSci wycenianej, przeznaczonych 

pod zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq, z grupy ntatywnej nieruchomoici biegla 

wyodrebnila trzy nieruchomoSci najbardziej podobne p qdem atrybutow do przedmiotu 

wyceny. 

Ceny nieruchomoici podobnych do otoczenia wycenianej scylujq w granicach 25,00 zl/m2 

do 3 15,OO zym2. 

Majqc na uwadze treSC art. 134 ust.2 ustawy o gospodarc moiciami, a takie na podstawie 

obserwacji preferencji potencjalnych nabywc6w nieruch czegdlowych informacji z biur 

poirednictwa obrotu nieruchomoSciami ustalono cechy qce zasadniczy wplyw na cenq 

tj. otoczenie (84%), zagospodarowanie (6%), dojazd (10%). 

Po skorygowaniu cen o poprawki kwotowe dla ka majqcej wplyw na wart066 

nieruchomoSci okreSlono Sredniq wart026 1 m2 wynoszq 

Z uwagi na brak na analizowanym rynku dostatecznej i rynkowych o ksztalcie dzialki 

wycenianej, zastosowano wspolczynnik ksztahu. 

Uwzglqdniajqc powyzsze zalozenia, wart066 rynkow Sci dzialki gruntu nr 3 1214 

zostala oszacowana, po zaokrqgleniu, na kwotq 1 o siedemdziesiqt trzy tysiqce 

siedemset pigCdziesiqt pigC zlotych ). 

WartoSC czqSci skladowych gruntu nasadzen i budowli a lqcznq kwotq 26.655,00 zl 

(dwadzies'cia szeSC tysigcy szeSCset pigtdziesiqt pig6 zlotych) 

Tak wiqc oszacowana wartoSC nieruchomoSci sta Sci rynkowej dzialki gruntu 

i wartoSci odtworzeniowej nasadzen i budowli. 

Pismem z dnia 14 wrzeSnia 20 17 r. znak GNR rezydent Miasta Skierniewice 

poinformowal strony o sporzqdzonej przez rzecz ego wycenie przedmiotowej 

nieruchomoici. Strony postqpowania do wyceny nie 

W niniejszej sprawie, z uwagi na nieuregulowa wej nieruchomoSci, nie 

ma zastosowania art.18 ust.le ustawy z dnia 1 zczegolnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie z ktorym wysokoSC 

odszkodowania powiqksza siq o kwotq rownq lub wartoici prawa 

uzytkowania wieczystego, w przypadku gdy do zytkownik wieczysty 

nieruchomoSci objqtej decyzjq o zezwoleniu na odpowiednio wyda tq 

nieruchomoSC niezwlocznie, lecz nie pozniej n , w ktorym decyzja 

o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej st 

Operat szacunkowy sporqdzony przez rzec wq Bykowskq zostal 

przyjqty jako dowod w sprawie i nadano mu mo ie tut. organu spehia 



on wszystkie wymogi okreilone przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomoiciami oraz rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzeSnia 2004 roku w sprawie 

wyceny nieruchomoici i sporzqdzania operatu szacunkowego. 

Wycena, zgodnie z art.154 ustawy o gospodarce nieruchomoiciami, uwzglednia cel wyceny, 

rodzaj i poloienie nieruchomoici, jej przeznaczenie, stopien wyposazenia i zagospodarowania. 

Wyb6r podejScia i metody wyceny zostal przez rzeczoznawcq wystarczajqco uzasadniony. Biorqc pod 

uwagq zgodnoSC wykonanego operatu szacunkowego z przepisami prawa, n a l e g  stwierdzic, i e  operat 

jest prawidlowy i tym samym daje podstawe do ustalenia slusznego odszkodowania, uwzglqdniajqc 

okreilone w nim wartoici. 

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego, majqc na uwadze zapewnienie 

stronom czynnego udzialu w kaidym stadium postqpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwienie 

wypowiedzenia siq, co do zebranych dowodow i materialow, pismem z dnia 30 listopada 2017 roku 

powiadomiono strony o zamkniqciu postqpowania dowodowego oraz o przyslugujqcym prawie 

do mozliwoSci wypowiedzenia siq w sprawie przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie 

strony nie skorzystaly z przyslugujqcego im prawa. 

Stosownie do treSci art. 118 a ust.3 i art. 133 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomoiciami 

ustalone w decyzji odszkodowanie za nieruchomoS6 o nieuregulowanym stanie prawnym podlega 

wplacie do depozytu sqdowego i jest rownoznaczne ze spelnieniem obowiqzku odszkodowawczego. 

W przedmiotowej sytuacji organem wlaiciwym do zlozenia odszkodowania do depozytu sqdowego 

jest Prezydent Miasta todzi. 

Wyplata odszkodowania nastqpi jednorazowo w terminie 14 od dnia, w ktorym decyzja 

o odszkodowaniu stanie siq ostateczna. 

Podjqcie z depozytu sqdowego ustalonego odszkodowania moze nastqpik po przedstawieniu 

dokumentow potwierdzajqcych tytul prawny do nieruchomoSci oznaczonej numerem dzialki 3 1214, na 

dzieti w kt6rym decyzja Prezydenta Miasta Lodzi o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej 

stala siq ostateczna tj. na dzieti 15 pazdziernika 2015 r.[uwaga: sprawdzic, czy decyzja rzeczywiicie z 

tym dniem stala siq ostateczna]. 

Majqc powyisze na uwadze, po rozpatrzeniu calego zebranego w sprawie materialu dowodowego, 

orzeczono jak w sentencji decyzji. 

Decyzja niniejsza podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Miasta 

Skierniewice, Urzqdu Miasta todzi  oraz na stronach internetowych Biuletynow Informacji Publicznej 

wymienionych urzqdow. 



Pouczenie 

Na podstawie art. 127 5 1 i 5 2, art. 129 k.p.a. w zw. z art. 9 a ust 

od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia o 

za poirednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice w terminie 1~ 

Otrzymujq: 

1. Prezydent Miasta Lodzi wykonujqcy zadanie z zakresu 

2. Prezydent Miasta Lodzi - 2 egz. 

w tym 1 egz. - celem podania do publicznej wiadomoic 

z adnotacjq o terminie wywieszenia 

3.  Zarzqd Drog i Transportu w todzi  

4. a/a 

wy o gospodarce nieruchomoiciami, 

wolania do Wojewody Lodzkiego 

dni od daty jej dorqczenia. 

p; 

dministracji rzqdowej 

zgodnie z art. 49 kpa i zwrotu . J! 



OBWIESZCZENIE 

Prezydenta Miasta Skiernie 

wykonujqcego zadania z zakresu admin 

z dnia 14 lutego 201 8 ro 

o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalen 

Na podstawie art. 12 ust.5, art. 23 ustawy 

o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwe 

(Dz.U. z 20 17 roku, poz. 1496, poz. 1566 ) w zwiqzku z arl 

o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2018 roku po 

z dnia 14 czenvca 1960 r. Kodeks postqpowania admin 

1257 ze zm.) 

podaje do publicznej wiado 

decyzje Prezydenta Miasta Skierniewice wykonujqcego 

rzqdowej z dnia 14 lutego roku znak GNR.6833.1.21 

odszkodowania z tytulu nabycia z mocy prawa przez ( 

12 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szc 

i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych, nieruc 

miasta Lodzi, przy ul. Williama Lindleya 5a, ozn 

o powierzchni 0,0364 ha, objqtej decyzjq Prezydenta Mis 

nr DAR-UA-V. 10.20 15 o zezwoleniu na realizacjq j 

rozbudowa ul. Williama Lindleya, ul. Tramwajowej o 

ul. Tramwajowej do projektowanej ul. Nowotargowej u 

Wojewody Lodzkiego z dnia 15 paidziernika 20 15 roku zr 

Decyzjq wywiesza siq na okres 14 dni na tablicy oglc 

Skierniewice i w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi o 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej w wymieni 

Szczegolowych informacji udziela siq w Wydziale 

i Rolnictwa Urzqdu Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9, I 

ice 

tracji rzqdowej 

I 

odszkodowania 

dnia 10 kwietnia 2003 roku 

ycji w zakresie drog publicznych 

ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997r. 

121 ze zm.) oraz art. 49 ustawy 

racyjnego ( Dz.U. z 2017.r poz. 

zadania z zakresu administracji 

6.ML w przedmiocie ustalenia 

nine Miasto Lodi, na mocy art. 

:g6lnych zasadach przygotowania 

1moSci polozonej w obrqbie S-2 

:zonej numerem dzialki 3 1214 

.a Lodzi z dnia 3 lipca 201 5 roku 

westycji drogowej pod nazwq: 

z ul. Wqglowej, na odcinku od 

Lodzi oraz decyzjq ostatecznq 

< 1A.-II.7821.3.2015.BK. 

zen w siedzibie Urzedu Miasta 

z zamieszcza siq na stronach 

lych urzqdach. 

Gospodarki NieruchomoSciami - 


