
todi, dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Na podstawie art. 2 ust. 4a i 5, art .  18 ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych 

zasadach przygotowania i ealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2031 z poin. zm.), w zw. z art. 128 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomoiciami (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postqpowania 

administracyjnego (t. j. Dz. 1 U. z 2017 roku, poz. 1257), 

I orzekam: 

I. o ustaleniu odszko owania za: 

a). udziat w wy okojci 51/1000 w prawie uiytkowania wieczystego nieruchomoici 

gruntowej, potoio ej w todzi, przy ul. Tuwima 98, obrqb W-24, (zwiqzany z wtasnoiciq 

nieruchomoici lok lowej nr 12), zajetq pod budowq ul. Wierzbowej w todzi na odcinku od 

ul. Nowowqglowej do ul. Juliana Tuwima oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka 

nr 231119 o pow. ,0799 ha, wraz z prawem wtasnoici, w takim samym udziale, budynku I i innych urzqdzen nie stuiqcych wytqcznie do uiytku wtaicicieli wyodrqbnionych lokali 

zwiqzanych z wtaspoiciq wyodrqbnionych lokali, w wysokojci 29 529 zt (stownie ztotych: 

dwadzieicia tysiqcy pieCset dwadzieicia dziewiqC 00/100), 

do lokalu nr 12 o pow. uiytkowej 7,70 m2 w wysokojci 9 230 

dwieicie trzydzieici 00/100), 

II. o przyznaniu kodowania stosownie do posiadanych w prawie udziatow na rzecz 

spadkobiercow Statkiewicza, 

Ill. zobowiqzaniu gmi y L6di reprezentowanej przez Prezydenta Miasta todzi do wystqpienia 

do sqdu z wnioskie o zezwolenie na ztoienie do depozytu sqdowego w ciqgu 14 dni od dnia, 

w ktorym decyzja niniejsza stanie siq ostateczna, odszkodowania w wysokoici tqcznej 

38 759,OO zt (sto nie ztotych: trzydziejci osiem tysiqcy siedemset piqtdziesiqt dziewiqt 
00/100) za udzi t w prawie opisanym w pkt I sentencji decyzji, przystugujgcy 

spadkobiercom yszarda Statkiewicza, a nastqpnie do przekazania niniejszego 

odszkodowania d 1 depozytu sgdowego; 

Do skutkow zwto i lub opoinienia w zaptacie odszkodowania stosuje siq odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilne o. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzien wyptaty, wedtug zasad 

obowiqzujqcych w przypa I ku zwrotu wywtaszczonych nieruchomoici. 
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- Decyzjq nr DAR-U z dnia 16.06.2016 roku o zezwoleniu na realizacjq inwestycji 

drogowej Prezydent na realizacjq inwestycji drogowej pod nazwq: budowa 

ul. Wierzbowej w do ul. Juliana Tuwima. Zaiqcznikiem do tej 

decyzji jest mapa podziatu nr P.1061059.2015.989 z dnia 

20 listopada 2015 Miasta todzi zatwierdzit podziai dziaiki 

nr 231117 na VII.1. stwierdzit m.in. przejicie prawa 

decyzja stanie sic ostateczna, zai 

roku nadany zostai rygor 

Decyzjq Nr DAR-U z dnia 16.02.2017 roku o zezwoleniu na realizacjq inwestycji 

drogowej Prezydent zmienit ostatecznq decyzjq Prezydenta Miasta todzi z dnia 

16.06.2016 r. nr zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej pod nazwq: 

budowa ul. odcinku od ul. Nowowqglowej do ul. Juliana Tuwima 

w nastqpujqcym zakresie: punkcie VII ww. decyzji w 16 wierszu liczqc od doiu strony wykreila siq 

tekst w brzmieniu: ,,nr 6 KW LDlM/00158720/9)" a nastqpnie dodaje siq trzecie w brzmieniu: 

,,pomieszczenia przynalei do lokalu nr 6 ( nr KW LDlM/00158720/9). 

Zawiadomieniem rjr DGM-DM-111.6833.244.2016.TM z dnia 05.10.2016 r. Prezydent Miasta 

todzi poinformowat stro~ny o wszczqciu postqpowania w sprawie ustalenia odszkodowania 

za nieruchomoit poioion w todzi, przy ul. Tuwima 98, oznaczonq w ewidencji gruntow jako dziatka 

nr 231119 o pow. 0,0799 ha 3 (czqit dawnej dziaiki nr 231117) w obrqbie W-24. 

Wnioskiem z dnia 5.10.2016 r. Prezydent Miasta todzi wystqpit w oparciu o przepis art. 26 

92 Kpa do Wojewody todz iego o wyiqczenie go od rozpatrzenia sprawy o ustalenie odszkodowania 

za nieruchomoit potoion w todzi, przy ul. Tuwima 98, oznaczonq w ewidencji gruntow jako dziatka 

nr 231119 o pow. 0,0799 / a. 

Wojewoda todzki z dnia 09.11.2016 r. nr GN.111.7581.290.2016.KR wyiqczyt 

Prezydenta Miasta todzi przedmiotowej sprawy i wyznaczyt do jej rozpatrzenia 

Starostq todzkiego zadania z zakresu administracji rzqdowej. 

Postanowieniem dnia 14 lipca 2017 roku Nr BiGN.683.19.2016.MB Starosta todzki 

Wschodni wykonujqcy danie z zakresu administracji rzqdowej postanowit o wyiqczeniu 

do odrqbnych spraw zwiqzanych z ustaleniem odszkodowania za poszczegolne udziaiy 

czqici nieruchomoici zajqtej pod drogq publicznq poioionq 

98, oznaczonq w ewidencji gruntow jako dziaika nr 231119 

nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 i nr 13. 

odszkodowania dla udziaiu w wysokoici 5111000 

przynaleine do lokalu nr 12 o pow. uiytkowej 

7,70 m2. 

Decyzja nr ~ i ~ ~ . 6 8 3 . 1 9 1 1 2 0 1 6 . ~ ~  z dnia 29.08.2017 r. Strona 2  z 7 



ieicia w todzi XVI Wydziai Ksiqg 

kalowa nr 12, potoiona w todzi 

eniem przynaleinym) stanowita 

instancji wpis prawa wtasnoici 

decyzji znak: DAR-UA-V.8.2016 

szkodowania Ryszard Wactaw 

cji wystqpit do domniemanych 

ieli Statkiewicz o przekazanie 

u bqdi aktu poiwiadczenia 

ipca 2017 roku Pani Gabriela 

ierdzajqcego prawo do spadku 

stalonego odszkodowania do 

depozytu sqdowego. 

i dokumentu stwierdzajqcego 

omoici pod drogi, ustawy 

akresie drog publicznych, 

pisy ustawy o gospodarce 

nieruchomoiciami. 

kodowanie wptaca sic do 

dotyczy nieruchomoici 

ania niniejszej decyzji nie 

iewiczu, odszkodowanie 

za utratc pomieszczenia 

0 lat, zgodnie z treiciq art. 

bqdq spadkobiercy lub 

ego postanowienia sqdu 

tyczqcej nieruchomoici 

oiciq lokalu wynoszqcy 

do uiytku wtaicicieli 

ym przez czas do dnia 

123737. Zapis ten jest 

ici i uwzglcdnit stan 

ne przez XVI Wydziat 

h nieruchomofci. 

prawa zwiqzanego 

godnie z aktualnym 

1/16, na podstawie 
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kcyzji  Prezydenta Miasta todzi nr DAR -UA-V.7.2015 znak: DAR-UA-V.6740.12.17.2013.DK z dnia 

na realizacje inwestycji drogowej. 

z dnia 16.06.2016 roku, odszkodowanie przystuguje 

z nim praw tj. udziatu w prawie uiytkowania 

wraz z prawem wiasnoici udziatow w czqiciach 

poszczegolnych wyodrqbnionych lokali, 

za utratq pomieszczenia przynaleznego 

Ustalenie odszkodo udziatu w wysokoici 5111000, gdyz odpowiada 

udziatowi okreilonemu wieczystej w wysokoici 5111000 w czqici prawa uzytkowania 

wieczystego do dziatki 231119 oraz za utratq pomieszczenia przynaleinego o pow. 

7,70 m2, ktore poioionym na przejqtej z mocy prawa dziatce nr ew. 

231119. 

Wedtug stanu na ien wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej 

nieruchomoit objqta b miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym 

przez Radq Miejskp w t w dniu 29 grudnia 2014 r. - Uchwata Nr 111/40/14 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu za darowania przestrzennego dla czqici obszaru miasta todzi potoionej 

w rejonie ulic: Prezy Gabriela Narutowicza, dr Stefana Kopcinskiego i Juliana Tuwima 

na wschod od plano przedtuzenia ulicy Uniwersyteckiej. Zgodnie z ustaleniami planu 

przedmiotowa dziatka a byta na terenie jednostki 6KDL - ulica projektowana - przedtuzenie 

ul. Wierzbowej, klasa a, oraz 9KDL - poszerzenie ul. Tuwima, zgodnie z rysunkiem planu. 

Zgodnie z treiciq ksiqgi wieczystej nr LDlM/00123737/7 prowadzonej dla dawnej 

nieruchomoici oznaczone jako dziatka nr 231117, nieruchomoit zostata oddana w uiytkowanie 

wieczyste Polskiemu KO cernowi Naftowemu Orlen S.A. Brak jest ujawnienia pozostatych 

uiytkownikow wieczystyc , ktorych tytut wiasnoici wynika z ksiqg wieczystych prowadzonych dla 

wyodrqbnionych lokali m 1 eszkalnych. Zgodnie z danymi wynikajqcymi z ksiqg lokalowych oraz 

zebranych przez organ dokumentow, uiytkownikami wieczystymi sp: Jacek Chodak, Agata Chodak, 

I 
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Graiyna i Marek m. Filipczak, Stanistaw Kosmala, Andrzej Kosmala, Jarostaw Krawczyk, Maigorzata 

Szulc, spadkobiercy Wiest 

,,PLUSn Sp. z o.o., Agniesz 

Szulc, Karolina Szulc, Patry 

W trakcie prowadzone 

nr 231117 zostata odtqczo 

nieruchomoici ujawniona 

ujawniona jest podsawa 

Nr GN.V.7723kl1029012 
nabycia dzialki nr ew. 
16.06.2016 roku o zezwol 

wy Lisewskiej, PKN Orlen S.A., Przedsiqbiorstwo Produkcyjno-Udugowe 

a Rucka, spadkobiercy Ryszarda Statkiewicza, Bank BPH S.A., Agnieszka 

Szulc, Antonii i Halina m. Szulc oraz Dariusz i Elibieta m. Ziqba. 

o postqpowania dziatka nr ew. 231119, ktora powstata z podziatu dziatki 

a do ksiqgi wieczystej KW Nr LDlM/00317323/9, w ktorej jako wtaiciciel 

jest Gmina todi. W ksiqdze wieczystej Nr LDlM/00317323/9, btqdnie 

wpisu wtaiciciela jako decyzji Wojewody todzkiego 

09lAA z dnia 29 grudnia 201 1 roku, gdyz jak wyiej wskazano podstawq 
231119 na wlasnoSC Miasta L6di jest Decyzja nr DAR-UA-V.8.2016 z dnia 

niu na realizacjq inwestycji drogowej. 



W myil art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczegolnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zfkresie drog publicznych (t.j. z 2015 roku, poz. 2031 z poin. zm.), linie 

~ozgraniczajqce teren, w t m granice pasow drogowych, ustalone decyzjq o zezwoleniu na realizacjq "( 
inwestycji drogowej stancjwiq linie podziatu nieruchomoici. Zgodnie z art .  12 ust. 4 ww. ustawy, 

nieruchomoici wydzielon liniami rozgraniczajqcymi teren, stajq siq z mocy prawa wtasnoiciq Skarbu 

Paristwa w odniesieniu o drog krajowych lub wtasnoiciq odpowiednich jednostek samorzqdu 

terytorialnego w odniesie 1 iu do drog wojewodzkich, powiatowych i gminnych, z dniem, w ktorym 

decyzja o zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej stata siq ostateczna. 

Majqc powyisze a wzglqdzie, Starosta todzki Wschodni wykonujqcy zadania z zakresu 

administracji rzqdowej zl cit rzeczoznawcy majqtkowemu sporzqdzenie operatu szacunkowego 

okreilajqcego wartoid ryn owq prawa wtasnoici czqici budynkow nie stuiqcych wytqcznie do uiytku 

wtaicicieli poszczegolnyc wyodrqbnionych lokali mieszkalnych oraz wartoid rynkowq prawa 

uiytkowania wieczystego nieruchomoici potoionej w todzi przy ul. Tuwima 98, oznaczona jako 

dziatka nr ew. 231119 o p i W. 0,0799 ha. 

Do ustalenia 

ustawy o gospodarce nieri 

odszkodowanie za 

uiytkownikom wieczystyri 

ograniczone prawo rzeczowe. 

wart. 12 ust. 4a, ustala 

na realizacjq inwestycji 

nastqpuje ustalenie wyso<oici 

opinii rzeczoznawcy 

wysokoici i wyptacenia odszkodowania, stosuje siq odpowiednio przepisy 

chomoiciami, z zastrzeieniem art. 18. Zgodnie z art. 12 ust. 4f ww. ustawy 

nier~chomoid przystuguje dotychczasowym wtaicicielom nieruchomoici, 

nieruchomoici oraz osobom, ktorym przystuguje do nieruchomoici 

W myil art. 18 ustawy wysokoid odszkodowania, o ktorym mowa 

siq wedtug stanu nieruchomoici w dniu wydania decyzji o zezwoleniu 

dr~gowej przez organ I instancji oraz wedtug jej wartoici z dnia, w ktorym 

odszkodowania. Wysokoid odszkodowania ustala siq po uzyskaniu 

majqtkowego okreilajqcej wartoid nieruchomoici. 

Wartoid prawa u i  kowania wieczystego nieruchomoici gruntowej oznaczonej w ewidencji 

gruntow jako dziatka nr wyniosta 421 000,OO zt, natomiast wartoid rynkowa prawa wtasnoici 

czqfci budynkow nie wytqcznie do uiytku wtaicicieli poszczegolnych wyodrqbnionych 

Do ustalenia wartoici 

do uiytku wtaicicieli 

prawa uiytkowania 

porownywania parami. 

majqtkowy przyjqta 1 m2 

gruntu. Rzeczoznawca 

- rynek transakcji 

terenie zabudowy 

dziatkach gruntu przeznac~onych 

- rynek transakcji 

dziatek gruntu. 

Okres badania cen 

2015 r. do grudnia 2016 r. 

I 
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rynkowej prawa wtasnoici czqici budynkow nie stuiqcych wytqcznie 

poszczegolnych wyodrqbnionych lokali mieszkalnych oraz wartoid rynkowq 

wieczystego, rzeczoznawca majqtkowy uiyt podejicia porownawczego, metody 

llla przedmiotu wyceny jako jednostkq porownawczq rzeczoznawca 

powierzchni uiytkowej lokalu niemieszkalnego oraz l m 2  powierzchni dziatki 

majqtkowy analizie poddat: 

<upna - sprzedaiy wtasnoici lokali niemieszkalnych posadowionych na 

wielorodzinnej, ze wzglqdu na brak transakcji lokalami niemieszkalnymi na 

po tereny drog publicznych, 

kupna - sprzedaiy prawa uiytkowania wieczystego niezabudowanych 

wynosit 24 miesiqce poprzedzajqce sporzqdzenie wyceny, tj. od stycznia 



lokali mieszkalnych wynio$ta 158 000,OO zt. tqczna wartoid w/w praw wynosi 579 000,OO zt. Biorqc 

pod uwage i i  stronom preystugiwat udziat w wysokoici 5111000 zarowno w prawie uiytkowania 

wieczystego dziatki nr 231119, jak i w prawie wtasnoici budynku i innych urzqdzen nie stuiqcych 

wytqcznie do uiytku wtaiticieli wyodrebnionych lokali, wysokoid odszkodowania wyniosta tqcznie 

38 759 zt (stownie trzydzieici osiem tysiqcy siedemset piqddziesiqt dziewiqC, 00/100) w tym 

wartoid ynaleinego jest rowna kwocie 9 230 zt (stownie ztotych: dziewiqd tysiecy 

Zgodnie z § 36 r w sprawie wyceny nieruchomoici i sporzqdzenia operatu 

szacunkowego, wartoid dla potrzeb ustalenia odszkodowania za 

nieruchomoici prawa na podstawie przepisow ustawy z dnia 

10 kwietnia i realizacji inwestycji w zakresie drog 

1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620) 

decyzji, ceny nieruchomoici z dnia 

zgodnie z art. 154 ustawy bez 

na nieruchomoici po dniu 

wydania decyzji. 

W sporzqdzony operacie szacunkowym rzeczoznawca majqtkowy uwzglqdnit 

uwarunkowania prawne wynikajqce z art. 18 tzw. specustawy drogowej, przepisy ustawy 

ogospodarce nierucho oiciami oraz przepisy wykonawcze wynikajqce z 9 36 1 
rozporzqdzenia w sprawiewyceny nieruchomoici i sporzqdzenia operatu szacunkowego. 

Wysokoid stronom udziatu w prawie uiytkowania wieczystego zwiqzanego 

z lokalem nr 12 z treiciq ksiegi wieczystej 51/1000. Ustalone odszkodowanie 

obejmuje udziat nieruchomoici gruntowej zabudowanej nie stuiqcej wytqcznie 

do uiytku lokali oraz w prawie uiytkowania wieczystego wynoszqcy 

29 529 zt - zgodnie z operatem szacunkowym wartoici 

wywtaszczonej na mocy Decyzji o nr DAR-UA-V.8.2016 

o nr ewid. 231119 wraz z czqiciami sktadowymi gruntu 

lokalowe i zestawieniem sporzqdzonym przez 

WartoiC pomieszczenia przynaleinego do lokalu 

jest rowna kwocie 9 230 zt. 
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Reasumujqc organ 

rzeczoznawcq majqtkowego 

i rzetelny wskainik ustalonej 

sprawie w wycenie naleiycie 

procesu wyceny rowniei 

wartoici. Przedstawiono 

Przedstawiono wybor 

istotnych obliczen i 

I instancji stwierdza, i i  operat szacunkowy sporzqdzony przez 

- lwonq Peta-Wlazet z dnia 27 grudnia 2016 r. uznaC naleiy za jedyny 

wartoici odszkodowania. W ocenie organu orzekajqcego w niniejszej 

sformutowano i sprecyzowano cel wyceny i jej zakres. Daty istotne dla 

przyjeto prawidtowe. Stusznie wskazano rodzaj i definicjq okreilonej 

analizq rynku nieruchomoici odpowiednio do celu i sposobu wyceny. 

od3owiedniej metodyki i techniki wyceny. W operacie opisano przebieg 

uzasadnienie koncowego wyniku. Zatqczono i podano w treici operatu dane 

wykorzystane w proce~ie szacowania. Zamieszczono stosowne klauzule iogwiadczenia 



potwierdzajqce wykonanie wyceny zgodnie z przepisami prawa. 

Z dokumentacji przez organ wynika, i i  Pan Ryszard Statkiewicz uczestniczyt 

w przekazaniu wspotwtaicicielami, ktorzy przekazali przedmiotowq 

nieruchomoid r. Decyzji o zezwoleniu na realizacjc inwestycji 

drogowej drogowej nadano rygor natychmiastowej 

decyzji Pan Ryszard Statkiewicz 

nastqpito po terminie 

odszkodowania o 5% 

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust.le. w przypadku, w ktorym dotychczasowy wtaiciciel lub 

uiytkownik wieczysty nieruchomoici objetej decyzjq o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej 

Do wyptaty odszk dowania zobowiqzano Gmine tod i  reprezentowanq przez Prezydenta 

Miasta todzi, gdyi dziatka nr 231119 wraz z prawem wtasnoici, w takim samym udziale, budynku 

i innych urzqdzen nie st 1 iqcych wytqcznie do uiytku wtaicicieli wyodrebnionych lokali zostat 

wywtaszczony na rzecz Gqiny todi. 

odpowiednio wyda te  nier 

niezwtocznie, lecz nie p o i ~ i e i  

decyzji, ktorei nadano rvaQr 

sie o kwote rownq 5 % 

Biorqc powyisze pbd uwage naleiato orzec jak w sentencji. 

~chomoid lub wyda nieruchomoiC i oproini lokal oraz inne pomieszczenia 

n i i  w terminie 30 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o wvdaniu 

natvchmiastowei wvkonalnoici - wysokoiC odszkodowania powieksza 

wartoici nieruchomoici lub wartoici prawa uiytkowania wieczystego. 

Od decyzji j stuiy stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody todzkiego 

za poirednictwem todzkiego Wschodniego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

i Otrzvmuja: 
1. Prezydent Miasta t dzi 
2. Zarzqd lnwestycji iejskich 
3. Spadkobiercy Rysz rda Statkiewicza powiadomieni w trybie art. 49 Kpa 
4. a/a 

I 
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