
STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN .683.1.52.2022 

O d . ?n?? -04- f1 6 poczno, ma............ . 

DECYZJA 

N a podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4 f, ust. 5, art. 18 ust. 1, a1i. 22 ust. 1 ustawy 

~ dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21marca1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 470, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 587,00 zł ( słownie złotych: 

pięćset osiemdziesiąt siedem 00/1 OO ), odpowiadającej wartości nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej 

według ewidencji gruntów jako dz. nr 62/2 o pow. 0,0034 ha, która z dniem 

17 września 2021 r., z mocy prawa stała się własnością Gminy Drzewica, na podstawie 
' 
Decyzji Starosty Opoczyf1skiego Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

II. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Bmmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1899). 

UZASADNIENIE 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczy{1ski zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na Stronie /ztfo:/biD.ODOC7.1Wnnwiat.nf. W z;ikhlnrP. n r hrnm1 n~m1f'h (Jonhr.mw•h 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Stosownie do dyspozycji aii. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, któ1ym przysługuje 

qo nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 62/2 o pow'. 

0,0034 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. m 62 o pow. 0,17 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.308, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r., tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyf1skiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość .o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 
' 
odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo imwch dokumentów. nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jąk również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakof1czone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa I a, 26-3 OO Opoczno, tel. 44-7 41-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 62/2 o pow. 

0,0034 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszef1 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym-Nr GN.683.1.52.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 
' 
z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którvm następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościan1i. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej art. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w fonnie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 587,00 zł (słownie złotych: 

pięćset osiemdziesiąt siedem 00/1 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 62/2 o pow. 

0,0034 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisan1i rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszz.wie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. -.Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735, 

z późn. zm ) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub i1my zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

'. Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyl'tski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

7n„irhiP.~7 n" ~tronie httn:/hin.onocmonowiat.TJI, w zakladce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzieil ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczemu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Otrzymują: 

Q) Burmistrz Drzewicy 

Z up. Starosty ,,,,--
mgr l~t/!% Sałaj 

Główny Specja~; w Zespole 
ds. Gospodarki N l0;uchomośc iam i 

2. Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

3. a/a 

Ni11iejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni 11a tablicach ogłosze1i Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 a oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
· ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 

Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 
Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 

urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
znajdziesz na stronie lzttp:lbip.opocziwpowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.51.2022 

. 2022 -04- o 6 Opoczno, dma„ „ „ „. „ „ „ 

DECYZJA 

N a podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4 f, ust. 5, aii. 18 ust. 1, aii. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 
' 
21 marca 1985 L o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 397,00 zł (słownie złotych: 

trzysta dziewięćdziesiąt siedem 00/100 ), odpowiadającej wartości nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej 

według ewidencji gruntów jako dz. nr 54/2 o pow. 0,0023 ha, która z dniem 

17 września 2021 r., z mocy prawa stała się własnością Gminy Drzewica, na podstawie 

Decyzji Starosty Opoczyftskiego Starosty Opoczy11.skiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr I 07056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Il o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1899). 

UZASADNIENIE 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyf1.ski zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczy11ski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia IO kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za niernchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, ·za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. aiiykułu, odszkodowanie za niernchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 54/2 o pow. 

0,0023 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. nr 54 o pow. 0,03 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.308, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r., tj. na datę ostateczności 

Decyzji Stal'osty Opoczyńskiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościaini. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

Q nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysfogują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowailie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 54/2 o pow. 

0,0023 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4 f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym- Nr GN.683.1.51.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

~dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej art. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 397,00 zł (słownie złotych: 

trzysta dziewięćdziesiąt siedem 00/1 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyt'lski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 



' . 

Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 54/2 o pow. 

0,0023 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ącenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 
' 
a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735, 

z późn. zm ) w związku z mi. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), tj . przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 

, ' Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Salaj 
Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 

urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dziefl ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w tenninie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczenm się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią 

1 prawomocna. 

Otrzymują: 

"' (!) Burmistrz Drzewicy 

decyzja staje się ostateczna 

Z Up, Star9sty 

Gt_mgr~Sala; 
owny Specja1'flta~ Z ;/ 

ds. Gospodarki N' w espole 
reruchomościami 

2. Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z aii. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa 

fowiatowego w Opocwie, ul. Kwiatowa 1 a oraz 'Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyllski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.50.2022 

DECYZJA 

Opoczno, dnia .. ~~~?.:95: .. Q.6 

J,1 

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i aii. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21 mai-ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej v.'ysokości 466,00 zł (słownie złotych: czterysta 

sześćdziesiąt sześć 00/1 OO ) odpowiadającej wartości nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji 

gruntów jako dz. nr 58/2 o pow. 0,0027 ha, która z dniem 17 września 2021 r., z mocy 

prawa stała się własnością Gminy Drzewica , na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego 

Starosty Opoczyilskiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

II. o zobowiązai1iu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego , zgodnie z art. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1899). 

UZASADNIENIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki , gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu , sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 



Na podstawie art. li ust. 4a ustawy z dnia 1Okwietnia2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w któ1ym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. aiiykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gmntów i budynków jako dz. nr 58/2 o pow. 

0,0027 ha, położona w obr. Żai·dki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia dz. nr 58 

o pow. 0,07 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.308, obr. Żardki, gm. Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 \Vrześnia 2021 r. , tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyf1skiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc . powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuręgulowanym stanie prawnym w rozumieniu a1i. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce niemchomościami , za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone ,postępowanie spadkowe. 

W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości info1mację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o niemegulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 58/2 o pow. 

0,0027 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z aii. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4 f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i mi. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowm1ie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowm1ym stanie prawnym-Nr GN.683.1.50.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowmua i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu y;ydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być . wyceniona według stanu na dzie1i 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanO\yi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości niernchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy , o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej aii. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę , majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 466,00 zł (słownie złotych: 

czterysta sześćdziesiąt sześć 00/1 OO ). , 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 58/2 o pow. 

0,0027 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokw11entem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z di1ia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania, 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przyg9towai1ia i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodai·ce nieruchomościami oraz wydanych . ' ' 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 73 5, 

z późn. zm ) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opocino, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczy11ski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzie11 ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję . Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wmes1ema odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Otrzymują: 

\i) Burmistrz Drzewicy 

Z up. Starosty 
~-

mgr~~Sałaj 
Glóvmy sp:Cj:~~11UW Zespala 

·is. Gospo:!arJ{i /\lic rw;homościam i 

2. Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o tedninie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszelliu 11a okres 14 dlli na tablicach oglosze1i Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa Ja oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczy11ski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

_ ___ , _, _ , __ _ -- --~~;0 1.1tn· lh;" """„"'wnmvint.nl. w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.49.2022 

DECYZJA-

Opoczno, dnia.?~??..-.Q~:.G. 6 

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r„ poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, rui. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21marca1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r„ poz. 470, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r„ poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowru1ia w łącznej wysokości 173,00 zł (słownie złotych: sto 

siedemdziesiąt trzy 00/100 ) odpowiadającej wruiości nieruchomości o nieuregulowru1ym 

stanie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji 

gruntów jako dz. nr 232/2 o pow. 0,0010 ha, która z dniem 17 września 2021 r., z mocy 

prawa stała się własnością Gminy Drzewica, na podstawie Decyzji Starosty Opoczyf1skiego 

Starosty Opoczy11skiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

II. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Bmmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w pllilkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z art. 13 3 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 

1899). 

UZASADNIENIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la; 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

- -- - ' -'-'- -- -- _._ __ ;_ 1.u~.n.:~ ńnńn~"""""';nt ni UJ 7„Jchrłr.P. nrhron;;i D;;invch Osohowvch. 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 1Okwietnia2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

J~dnostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 232/2 o pow. 

0,0010 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. m 232 o pow. 0,03 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.42, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r., tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z aii . 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakoftczone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa Ja, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba me1ytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 232/2 o pow. 

0,0010 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłosze11 Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 
' 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r„ zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym- Nr GN.683.1.49.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej art. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 173,00 zł (słownie złotych: sto 

siedemdziesiąt trzy 00/1 OO). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyl'1ski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, .. 
zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim waiiość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 232/2 o pow. 

0,0010 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowani,a. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowai1iu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego waiiości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 
.. 
Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacuµkowego (wyrok WSA w W ai·szawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowai1ia i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowai1ia biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735, 

z późn. zm ) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w dai1ej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

--~:...1 7:~~ 7 M ctrrm;„ l•ffn·/Mnnnnrmnnnwiat.ol. w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczemu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Otrzymują: 

1. Bunnistrz Drzewicy 

Z up. Starosty 

mgr 4~ Sala} 
Glówny Spec! l~~ w Zospole 

ds . GospoJr~rld Ni,..rucl1omościo.m i 

Ę) Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o tem1inie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica.. 

·Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

--- - 'J_, ___ -- -.... ~~: 0 1.n„.11..;„ """""'wnmuint.nl. w 7.akładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN .683.1.48.2022 

2022 -%- a 6 
Opoczno, dnia„ „ „ „ „ „ „. 

DECYZJA 

~~ .. 

\ p.l 

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r„ poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r„ poz. 470, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 225,00 zł (słownie złotych: dwieście 

dwadzieścia pięć 00/1 OO) odpowiadającej wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji gruntów jako 

dz. nr 226/2 o pow. 0,0013 ha, która z dniem 17 września 2021 r., z mocy prawa stała się 

własnością Gminy Drzewica , na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego Starosty 

Opoczy11skiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr I 07056E w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Il. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 

1899). 

UZASADNIENIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

.....,....,. ,.... ;,.1...,. ~ o."' ..... ..,..,, ... +„..,...,,;Cl /1tłne /J..in nrtnr>'THnnru,uin~ n/ U. I '7<:11r}-:::1 rłf"'P. nf"hrnn~ n <;l n"rl, ()c;:nhrn.u" f"h 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 
' 
i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 226/2 o pow. 

0,0013 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. nr 226 o pow. 0,04 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.42, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r., tj . na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r. , poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również. jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. 

'- Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

7n<>irhiP~7 "" ~trnniP. llttn~lhin. nnnc7.nonowiat.ol. w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 226/2 o pow. 

0,0013 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym-Nr GN.683.1.48.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej art. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 225,00 zł (słownie złotych: 

dwieście dwadzieścia pięć 00/100 ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

~~n:r1 7:o~ 7 "" etmniP /Jttn„!hin_nnncmnnnwiat.ol. w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 226/2 o pow. 

Q,0013 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 
' 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735, 

z późn. zm ) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 
' 
doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa 1 a, 26-3 OO Opoczno, tel. 44-7 41-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znaidziesz na stronie http:/bip.opocz11opowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczemu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Drzewicy 

Z up. Starosty 
~' 

mgr~~~ ł. 
Gió"'' ' ::~. rz..u .. 1.. a a; 

,, . ~ ny Sp,,"Jall„tn w Zfl<>pole 
' 3 · l:iospc 1 ~·rk i N ' ~u •;-iruchomościami 

1'"' 
{() Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
' · · ·, ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 

Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 
Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 

urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
..,""'; 1-hiPn ""<:tronie httn:lbio.ooocz11opowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.47.2022 

DECYZJA 

Opoczno, dnia . ..2.0,2,Z.~t~ 6 

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ), aii. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21marca1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.) oraz aii. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 1.606;00 zł (słownie złotych: jeden 

tysiąc sześćset sześć 00/100) odpowiadającej wartości nieruchomości o nieuregulowanym 

stai1ie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji 

gruntów jako dz. nr 203/2 o pow. 0,0093 ha, która z dniem 17 września 2021 r., z mocy 

prawa stała się własnością Gminy Drzewica, na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego 

Starosty Opoczy11skiego Nr 2/2021 z dnia 24 cze1wca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

II. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentówaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościan1i (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1899). 

UZASADNIENIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:/bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r„ poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

l!żytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gnmtów i budynków jako dz. nr 203/2 o pow. 

0,0093 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. nr 203 o pow. 0,54 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.59, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r., tj . na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczy11skiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r. , poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratore.m.danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:/bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



W związku z powyższym Starosta Opoczyński , działając na podstawie 

ai1. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

~dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości infom1ację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji grnntów i budynków jako dz. nr 203/2 o pow. 

0,0093 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 a, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, ai1. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym-Nr GN.683.1.47.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za niemchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

sainorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa niemchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościaini. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościaini, to stosownie do jej a11. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową pr_zedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 1.606,00 zł (słownie złotych : 

jeden tysiąc sześćset sześć 00/1 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu , sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

7.miirlziesz na stronie htto:lbio.ooocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 203/2 o pow. 

0,0093 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w fonnie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie aii. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową waiiość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie orgaim, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowai1ia i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydai1ych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość . odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r„ poz 735, 

z późn. zm) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościan1i (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

·Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej infonnacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w tenninie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu teiminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeruu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
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Otrzymują: 

(D Burmistrz Drzewicy 

decyzja staje się ostateczna 
7' -.. 
.u • - Sta .osty ,,,-- . 

, '."gr ~d Saiaj 
G,owny Spr,ciall•;t;i w Zospole 

ds . GospcJmf<i Nior11diomosciami 

2. Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z aii. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczy11ski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.46.2022 

. 2022 -D4- a 6 Opoczno, dnia .............. . 

-~; . 

DECYZJA 

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, aii. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, aii. 

132 ust. 1, la, 2, 3, Ja i aii. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodai·ce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1899, ), aii. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21marca1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.) oraz mi. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 1.364,00 zł (słownie złotych: jeden 

tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery 00/ 100 ), odpowiadającej wartości nieruchomości 

o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej 

według ewidencji gruntów jako dz. nr 201/2 o pow. 0,0079 ha, która z dniem 

17 września 2021 r., z mocy prawa stała się własnością Gminy Drzewica , na podstawie 

Decyzji Starosty Opoczyilskiego Starosty Opoczyóskiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

II. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego , zgodnie z aii. 13 3 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. , poz. 

1899). 

UZASADNI E NIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki , gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. · 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znaidziesz na stronie flttp:lbip.opocz11opowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



N a podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. aiiykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 201/2 o pow. 

0,0079 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. nr 201 o pow. 0,47 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.88, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r„ tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stai1ie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodai·ce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość. dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
' , urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji . 

znaidziesz na stronie lzttp:!bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



W związku z powyższym Starosta Opoczyf1ski, działając na podstawie 
..... 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 201/2 o pow. 

0,0079 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym-Nr GN.683.1.46.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według · stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 cze1wca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej aii. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej aii. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonai1ej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 1.364,00 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery 00/1 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie lzttp:!bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 201/2 o pow. 

0,0079 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 
' odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735, 

z późn. zm ) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, · 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:/bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzie1i ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeruu się prawa do 

wniesienia odwołania przez 

I prawomocna. 

Otrzymują: 

QJ Burmistrz Drzewicy 

decyzja staje się ostateczna 

Z up. Starosty 
/"i 

'_ngr ~tJt f'c.łaj 
G1ownv Sp..:~1· 11~a ~ · 

d - ~ " w ~ nspole 
s. Gosp0Jark1 Ni•'rwc""o~o . . . 

'' ' " sc1am1 

2. Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłosze1i Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Niernchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:!bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.45.2022 

. 2022 -04- D 6 Opoczno, dma„ „ „ „ „ „ „. 

·cW 
DECYZJA 

N a podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4 f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 4 70, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 1.053,00 zł (słownie złotych: jeden 

tysiąc pięćdziesiąt trzy 00/100 ), odpowiadającej wartości nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji 

gruntów jako dz. nr 199/2 o pow. 0,0061 ha, która z dniem 17 września 2021 r., z mocy 

prawa stała się własnością Gminy Drzewica , na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego 

Starosty Opoczy11skiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Il. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z art. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 

1899). 

UZASADNIENIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba me1ytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczy11ski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znaidziesz na stronie httn:lhin.onocmonmviat.nl. w zakładce Ochrona Danvch Osohowvch. 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 199/2 o pow. 

0,0061 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. m 199 o pow. 0,49 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.88, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r., tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu aii. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się niernchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbiorn dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 199/2 o pow. 

0,0061 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do mi. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z mi. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania 'i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowm1ym stanie prawnym- Nr GN.683.1.45.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkoqowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościaini. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej mi. 18, do ustalenia 

wmiości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej art. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 1.053,00 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc pięćdziesiąt trzy 0011 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
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Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 199/2 o pow. 

0,0061 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. , poz 735, 

z późn. zm ) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 

. Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 
Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 

urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 
znaidziesz na stronie lzttp:/bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od ~ecyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w tem1inie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej , który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczemu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

1 prawomocna. 

Otrzymują: 

I . Burmistrz Drzewicy 

Z up. Starosty 
./ 

mgr~~8ałaf 
Główny SpcC.j" r;lt:~w ln!>po lo 

ds . Gospo::larJ• i (\li „ r1•cl1c:>11\ <> ' ·~ i;:im i 

@ Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z aii. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach oglosze1i Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu , sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie /zttp:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI O d . „D?' -ot.-o r. poczno, ma ... { r •••• : ••• u 

GN.683.1.44.2022 

DECYZJA 

Na podstawie aii. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1, ati. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, 1 a, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

niernchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ), rui. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r: o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. , poz. 470, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735 , z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 345,00 zł (słownie złotych: trzysta 

czterdzieści pięć 00/1 OO ), odpowiadającej waiiości niernchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji gruntów jako 

dz. nr 239/1 o pow. 0,0020 ha, która z dniem 17 września 2021 r. , z mocy prawa stała się 

własnością Gminy Drzewica , na podstawie Decyzji Starosty Opoczyi1skiego Starosty 

Opoczy11skiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr I 07056E w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

II. o zobowiązruliu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowru1ia ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z aii. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1899). 

UZASADNIENIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyi1ski zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

-, Starostwo Powi'atowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej infonnacji 

znajdziesz na stronie http:!bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. aiiykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograi1iczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 239/1 o pow. 

0,0020 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. nr 239 o pow. 0,21 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.58, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzie1117 września 2021 r., tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021, jako posiadacz sainoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do aii. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i'realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościaini. 

Zgodnie z mi. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkovvnik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej infonnacji 

znaidziesz na stronie http:/bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683 .3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 239/l o pow. 

0,0020 ha, półoźoną· w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłosze{1 Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym-Nr GN.683.1.44.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkod:Jwania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej waiiości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

waiiości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej aii. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

-... W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 345,00 zł (słownie złotych: trzysta, 

czterdzieści pięć 00/1 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocz11opowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 239/1 o pow. 

0,0020 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy i1my dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie rui. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ·wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warsza·Nic z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w ati. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. , poz 735, 

z późn. zm ) w związku z aii. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741 -49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu , sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocvwpowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dziefi. ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w tenninie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczemu się prawa do 

wniesienia odwołania przez decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 
Z up. Starosty 

~ 

mgr~~Sałaj 
Główny Spocja\Ts't; w Zespole 

ds. Gospc::Jarki Nieruchomościami 

Otrzymują: 

'. 

1. Burmistrz Drzewicy 

() Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa Ja oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej infonnacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opoczuopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.43.2022 

. 20?2 -04- u 6 
Opoczno, dnia„ „„ „„ „ „. 

·-

DECYZJA 

N a podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4 f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r„ poz. 176), art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i ai1. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21marca1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r„ poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I . o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 328,00 zł (słownie złotych: trzysta 

dwadzieścia osiem 00/l OO ), odpowiadającej v.rartości nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji 

gruntów jako dz. nr 24113 o pow. 0,0019 ha, która z dniem 17 września 2021 r., z mocy 

prawa stała się własnością Gminy Drzewica , na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego 

Starosty Opoczyilskiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

II. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z ai1. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 

1899). 

UZASADNIENIE. 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocmopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Stosownie do dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom · wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 241/3 o pow. 

0,0019 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. nr 241/1 o pow. 0,67 ha, która zapisana byla w pozycji rejestrowej G.228, obr. Żardki, 

gm. Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 7 września 2021 r. , tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021 , jako posiadacz san1oistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość 'O nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

~ dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r., poz. 1899). 

Stosownie bowiem do rui. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej infom1acji 

znajdziesz na stronie lzttp:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



W związku z powyższym Starosta Opoczyński, działając na podstawie 

aii. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości infonnację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stai1ie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 241/3 o pow. 

0,0019 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 a, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i rui. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z rui. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz aii. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r„ zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym-Nr GN.683.1.43.2022 

Zgodnie z art. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy str.ły się własnością odpowiednich jednostek 

san10rządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu niernchomości w dniu wydania tej decyzji przez orgai1 I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościruni, to stosownie do jej art. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 
' 
biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 328,00 zł (słownie złotych: trzysta 

dwadzieścia osiem 0011 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie lzttp:/bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podejście porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 241/3 o pow. 

0,0019 ha, -położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w formie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy im1y dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wartości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

Szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza .decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735, 

z późn. zm ) w związku z aii. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1899), tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741 -49-79 . 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński . Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych . Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



' . 

Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym .. do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczernu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

1-prawomocna. Z up. Starosty 

. ' 
mgr@~ałaj 

G łówny Spscjali ; ·\v Zospole 
; , GospodarJ<i Ninr1Jt;hnrtH>ś~iami 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Drzewicy 

('!) Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o tem1inie wywieszenia 

' 3. a/a 

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach oglosze1i Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opocmo, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



STAROSTA OPOCZYŃSKI 

GN.683.1.42.2022 1 

DECYZJA 

Opoczno, dnia„.Zfl~tJl~~.Q 6 

. I 

dl 

N a podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4 f, ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), fili. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, fili. 

132 ust. 1, la, 2, 3, 3a i art. 133 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 1899, ), art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r„ poz. 4 70, z późn. zm.) oraz fili. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), 

orzekam 

I. o ustaleniu odszkodowania w łącznej wysokości 121,00 zł (słownie złotych: sto 

dwadzieścia jeden 00/100 ), odpowiadającej wartości niernchomości o nieuregulowanym 

stfil1ie prawnym, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, oznaczonej według ewidencji 

gruntów jako dz. nr 231/2 o pow. 0,0007 ha, która z dniem 17 września 2021 r., z mocy 

prawa stała się własnością Gminy Drzewica , na podstawie Decyzji Starosty Opoczyńskiego 

Starosty Opoczyl'lskiego Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E w miejscowości Żardki , gm. Drzewica. 

II. o zobowiązaniu Gminy Drzewica reprezentowaną przez Burmistrza Drzewicy do 

złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie I do depozytu sądowego, zgodnie z fili. 133 pkt 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1899). 

UZASADNIENIE 

Decyzją Nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Starosta Opoczyński zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107056E 

w miejscowości Żardki, gm. Drzewica. 
' , 

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 17 września 2021 r. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami , 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie lzttp:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r„ poz. 1363, 

z późn. zm.), decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, 

który wydaldecyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Stosownie do dyspozycji rui. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy, nieruchomości lub ich części 

wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała 

się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. 

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowanie za nieruchomość, 

o którym mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, 

użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje 

do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. 

Wśród nieruchomości przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znalazła się m.in. 

nieruchomość ;oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 231/2 o pow. 

0,0007 ha, położona w obr. Żardki, gm. Drzewica, która powstała z podzielenia 

dz. nr 231 o pow. 0,03 ha, która zapisana była w pozycji rejestrowej G.58, obr. Żardki, gm. 

Drzewica. 

W ewidencji gruntów i budynków na dzień 17 września 2021 r„ tj. na datę ostateczności 

Decyzji Starosty Opoczyńskiego Nr 2/2021, jako posiadacz samoistny figurowała osoba 

fizyczna. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi 

nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu aii. 113 ust. 6 i 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (z 2021 r„ poz. 1899). 

Stosownie bowiem do rui. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji ii1westycji w zakresie dróg publicżnych, do ustalenia wysokości i wypłacenia 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak 

księgi wieczystej, brak zbioru dokumentów albo innych dokumentów, nie można ustalić osób, 

któ1ym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również, jeżeli właściciel lub użytkownik 

wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakof1czone postępowanie spadkowe. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Niemchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
" urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

zna idziesz na .stronie http:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



W związku z powyższym Starosta Opoczyf1ski, działając na podstawie 

art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszeniem Nr GN.683.3.44.2021 

z dnia 30 listopada 2021 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia 

postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 

stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 231/2 o pow. 

0,0007 ha, położoną w obr. Żardki, gm. Drzewica. 

Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1 a, stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica. 

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku 

z art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a i 4f, ust. 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 8 i art. 113 ust. 

6 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w dniu 22 lutego 2022 r., zostało wszczęte 

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 

o nieuregulowanym stanie prawnym- Nr GN.683.1.42.2022 

Zgodnie z aii. 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które 

z mocy prawa na podstawie tejże ustawy stały się własnością odpowiednich jednostek 

san1orządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych -

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, 

ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania tej decyzji przez organ I instancji oraz 

według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

Zatem przedmiotowa nieruchomość powinna być wyceniona według stanu na dzień 
•, 

24 czerwca 2021 r. i według aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami. 

W związku z faktem, iż ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych stanowi, iż z zastrzeżeniem jej art. 18, do ustalenia 

wartości nieruchomości mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, to stosownie do jej art. 130 ust. 2, konieczne jest oparcie się na opinii 

biegłego, tzn. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego . 

W opinii szacunkowej sporządzonej w formie operatu szacunkowego, wykonanej przez 

rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia zawodowe Nr 3423, ustalił wartość 

rynkową przedmiotowej nieruchomości gruntowej na kwotę 121,00 zł (słownie złotych: sto 

dwadzieścia jeden 00/1 OO ). 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie lzttp:lbip.opocz11opowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Rzeczoznawca majątkowy uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie oraz dostępne 

dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych, do wyceny przedmiotowej nieruchomości, 

zastosował podej ~cie porównawcze, metodę porównania parami. 

Zatem określoną w nim wartość nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 23112 o pow. 

0,0007 ha, położonej w obr. Żardki, gm. Drzewica, przyjęto jako podstawę ustalenia 

odszkodowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż opinia biegłego w fonnie operatu szacunkowego jest 

dokumentem, któremu przepisy procedury administracyjnej dają pełny walor dowodowy, 

co oznacza, iż podlega on ocenie, jak każdy inny dowód w postępowaniu administracyjnym. 

Na podstawie art. 80 Kpa, rozpoznający sprawę organ administracyjny ma prawo i obowiązek 

ocenić dowodową wartość operatu szacunkowego, zbadać czy przedłożona mu opinia jest 

zupełna, logiczna i wiarygodna (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.12.2007r. 

sygn. akt ISA/Wa 1484/07 ). 
' 

W szczególności ocena ta musi dotyczyć prawidłowości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego wrutości wycenianej nieruchomości w korelacji z przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 11.12.2008 r. sygn. akt ISA/Wa 

1174/08). 

Po dokonaniu analizy przedłożonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu 

szacunkowego, w ocenie organu, opracowanie autorstwa rzeczoznawcy majątkowego, 

odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 

18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, stosownych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. Opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna, 

a rzeczoznawca prawidłowo ustalił wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę treść wyżej 

powołanych przepisów prawa. 

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. -. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz 735, 

z późn. zm ) w związku z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r„ poz. 1899), tj . przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za 

doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba me1ytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczy!'1ski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie http:lbip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 



Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się 

tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dziei1 ostateczności decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Łódzkiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia ·organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Otrzymują: . . 

@ Burmistrz Drzewicy 

2. Urząd Miejski w Drzewicy - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie 

z art. 49 KP A i zwrotu z adnotacją o tem1inie wywieszenia 

3. a/a 

Niniejsza decylja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach oglosze1i Starostwa 

Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa la oraz Urzędu Miejskiego w Drzewicy, ul. Staszica 22, 

26-340 Drzewica. 

Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Kwiatowa la, 26-300 Opoczno, tel. 44-741-49-79. 
Osoba merytorycznie odpowiedzialna- Rajmund Sałaj 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyóski. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji 

znaidziesz na stronie lzttp:/bip.opocznopowiat.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 


