
STAROSTA 
WIEWUSZOWSKI 
9840 W l E R b ~ l l j l ~ ,  ul Rynek 1-7 

Wieruszbw, dnia 12 grudnia 201 6 .r. 

D e c y z j a  

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 18 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia . 

2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drbg 
publicznych (t.j. Dz. U. z 201 5 r., poz. 203 1, z p6in. zm.), art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1 a i 2, 
art. 133 pkt 2, art. 134 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. 
z 201 5 r., poz. 1774, ze zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury 
transportu lqdowego (Dz. U. z 2005 r., nr 267, poz. 225 1, ze zm.) oraz 104 i art. 107 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 23, 
ze zm.) 

omekam 

3. ustali6 odszkodowanie w wysokoici 358,OO zlotych / slownie zlotych: trzysta 
pie6dziesiqt osiem 00/100/, na rzecz poprzedniego wlaSciciela (sprzed daty 
uprawomocnienia siq decyzji Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 lutego 2016 r.. Nr 
DAR-UA-V.6740.2.24.20 15 o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej) 
nieruchomoSci niezabudowanej, stanowiqcej r6w, poloionej w Lodzi, w obrqbie G-53, 
przy ul. Nad Dobrzynkq, oznaczonej w ewidencji gnmt6w i budynkdw jako dz. nr 
775'3 o pow. 9 m2 , dla kt6rej nie ma ustalonego wlaSciciela. 

4. ZobowiqzaC. Miasto Lbdi do wp'raty odszkodowania, okreilonego w pkt 1, 
jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym niniejsza decyzja stanie siq 
ostateczna, do depozytu sqdowego z uwagi na nieuregulowany stan prawny 
nieruchomo8ci. Do skutkow zwloki lub opbinienia w zaplacie odszkodowania stosuje 
sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 23 lutego 2016 r.. Nr DAR-UA- 
V.6740.2.24.20 15 o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej- rozbudowa drogi ul. Nad 
Dobrzynkq polegajqcej na budowie obiektu iniynierskiego na ciekiem wodnym przecinajqcym 
ul. Nad Dobrzynkq w Lodzi zostalo wszczqte postqpowanie administracyjne w sprawie 
ustalenia odszkodowania za nieruchomoSC poloQonq w Lodzi, w obrqbie G-53, przy ui. Nad 
Dobrzynkq, oznaczonej w ewidencji gruntdw i budynkow jako dz. nr 775/3 o pow. 9 m2,  dla 
ktbrej nie ma ustalonego wlaScicie1a. Bylym wlaicicielom za utrate prawa wlasnoSci, zgodnie 
z art. 12 ust 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie drcig publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2031, ze zm.) naleiy 
siq odszkodowanie, ustalane i wyplacane stosownie do art. 12 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy 



wedlug zasad i trybu okreSlonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomoSciarni o 
odszkodowaniach za wyw~aszczone nieruchomosci. 

Stosownie do treici art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu lqdowego (D. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 225 1, ze zm.) w granicach 
miast na prawach powiatu (a takim jest miasto L6di) zadania w zakresie finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarzqdzania drogami publicznymi, z wyjqtkiem 
autostrad i drog ekspresowych, finansowane sq z budzetow tych miast. 

W my61 art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
782, ze zm.) ustalenie wysokoSci odszkodowania nastqpuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy 
majqtkowego, okreSlajqcej wartoSC rynkowq nieruchomoSci, WartoSC ta zostala ustalona dla 
nieruchomoici niezabudowanej, poioionej w Lodzi, w obrebie G-53, przy ui. Nad Dobrzynkq, 
oznaczonej w ewidencji gruntbw i budynkbw jako dz. nr 77.5'3 o pow. 9 m2 , dla kt6rej nie ma 
ustalonego wlaSciciela, na kwotq 358,OO zlotych. Wycena nieruchomoici zostala wykonana 
przy zastosowaniu metody por6wnawczej, ktora sprowadza siq do porbwnania nieruchomoSci 
juz sprzedanych z nieruchomoSciq bqdqcq przedmiotem wyceny wg zasady pordwnywania 
nieruchomoSci o znanej cenie transakcyjnej i znanych cechach z nieruchomoSciq wycenianq o 
znanych cechach lecz bez znanej wartoSci. Przy zastosowaniu tego podejicia konieczna jest 
znajomoSC cen transakcyjnych nieruchomoSci podobnych do przedmiotu wyceny, a takze cech 
tych nieruchomoSci wplywajqcych na poziom ich cen. Z wielu transakcji wybrano te, ktore 
mogq stanowiC przedmiot porownan, a wiqc transakcje kt6rych przedmiotem byly podobne 
nieruchornoSci gruntowe niezabudowane, kt6re mialy miejsce w najblizszym czasie i dla 
ktorych znane byiy warunki zawarcia transakcji - dane z aktow notarialnych. Obszar analizy 
rynku obejmowal transakcje z terenu rn. Lodzi, strefy centralnej i Srodmiejskiej. Spoirbd 
analizowanych transakcji wybrano najbardziej podobne do szacowanej nieruchomoici pod 
wzglqdem lokalizacji, sqsiedztwa, cech fizycznych, powierzchni, zagospodarowania dzialki 
oraz dojazdu do drogi publicznej. W iwietle powyiszego wycena rzeczoznawcy majqtkowego 
nie budzi zastrzezen, gdyi wycena nieruchomoSci zostala dokonana stosownie do postanowien 
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie drbg publicznych (D. U. z 2015, poz. 2031, ze zm.) wedlug 
stanu nieruchomoSci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
przez organ I instancji oraz wedlug jej wartoici z dnia w ktbrym nastqpuje ustalenie wysokoici 
odszkodowania . Operat szacunkowy ma nadto sp6jny charakter oraz oparty jest na logicznej 
analizie rzeczoznawcy majqtkowego. 

Wobec niemoinoSci ustalenia wiasciciela nieruchomoSci zajqtej pod drogq Starosta 
Wieruszowski wystqpil pismem z dnia 19 paidziernika 2016 r. do Urzedu Miasta Lodzi z 
proSbq o udzielenie informacji dotyczqcej platnika podatku nieruchomosci. W udzielonej 
odpowiedzi Oddzial Dochod6w podatkowych Wydziaiu Finansowego Departamentu'Finansow 
Publicznych Urzqdu Miasta Lodzi stwierdzil, ze w ewidencji podatku nie figuruje 
przedmiotowa nieruchomoSC. Poi~adto Prezydent Miasta Lodzi podal do publicznej 
wiadotnoSci inforrnacje o wszczqciu postqpowania odszkodowawczego dla przedmiotowej 
nieruchomosci. Mimo podjqtych dzialan nie ustalono stanu prawnego nieruchornosci. Wobec 
powykszego zachodzi koniecznoSd dokonania wpiaty ustalonej kwoty odszkodowania do 
depozytu sqdowego, stosowanie do art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomoiciarni (t.j. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) 

W iwietle opisanego wyiej stanu faktycznego i prawnego naletalo orzec jak 
w sentencji, 



Puuczenie: 
Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Wojewody 

Lcidzkiego za poirednictwem Starosty Wieruszowskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia 
niniejszej decyzj i. 

Otrzymuj q: 

3. Prezydent Miasta Lodzi -Urzqd Miasta Lodzi, Wydzial Praw do NieruchomoSci 
4. Prezydent Miasta Lodzi, wykonujqcy zadania z zakresu administracji rzqdowej 
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