
Piotrków Trybunalski, 27-02-2020

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4d oraz ust. 5, art. 18 ust. 1 oraz ust. 3, art. 23 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), art. 113 ust. 1, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 5 pkt 3, art. 
130 ust. 2, art. 132 ust. 1a, ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

o r z e k a m:

1. Ustalić odszkodowanie w wysokości 15 605 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięć złotych 
0/100) za utracone prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
położonej w Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/17 
o pow. 0,0106 ha w obrębie W-5, przejętej z mocy prawa przez Miasto Łódź na podstawie decyzji 
Prezydenta Miasta Łodzi DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. 
Okrętowej do ul. Zjazdowej.

2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Łodzi do złożenia odszkodowania ustalonego w punkcie 1 do 
depozytu sądowego na okres 10 lat.

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

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Wydmowej w Łodzi na 
odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej, polegającej na:
1. Rozbudowie drogi.
2. Budowie chodników.
3. Przebudowie i budowę zjazdów.
4. Budowie oświetlenia drogowego.
5. Budowie kanalizacji deszczowej.
6. Usunięciu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
7. Usunięciu kolizji z istniejącą zielenią i wykonanie nowych nasadzeń.

Miasto Łódź z dniem 25 marca 2019 r. stało się z mocy prawa właścicielem nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczonej jako działka 
nr 121/17 o pow. 0,0106 ha w obrębie W-5.

Zgodnie z punktem XIV decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, niniejszej decyzji 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na zaistnienie przesłanek skutkujących wyłączeniem Prezydenta Miasta Łodzi, od rozpatrzenia 
przedmiotowej sprawy, wynikających z treści art. 24 § 1 pkt 1 i 4 Kodeks postępowania 
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administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Łódzki postanowieniem z dnia 
6 czerwca 2019 r. znak GN-III.7581.284.2019.KR wyznaczył Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, do rozpatrzenia 
przedmiotowej sprawy o ustalenie odszkodowania za prawo własności nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczonej jako działka 
nr 121/17 o pow. 0,0106 ha w obrębie W-5. 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 
działając na podstawie art. 8 oraz art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, w drodze obwieszczenia z dn. 14 października 2019 r., zawiadomił o zamiarze 
wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za prawo własności do 
nieruchomości położnej na terenie miasta Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczonej jako działka nr 121/17 
o pow. 0,0106 ha w obrębie W-5. 

Przedmiotowe obwieszczenie podano do wiadomości publicznej na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, poprzez jego zamieszczenia od dnia 15 października 2019 r. na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto 
obwieszczenie przekazano do Prezydenta Miasta Łodzi celem podania do wiadomości publicznej. 
Prezydent Miasta Łodzi z dniem 15 października 2019 r. zamieścił przedmiotowe ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stosownie do dyspozycji art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych linie rozgraniczające teren, w tym 
granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią 
linie podziału nieruchomości. Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stała się ostateczna nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa:
1. własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2. własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych.
za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania 
wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Natomiast odpowiednio do ust. 4f ww. artykułu, odszkodowaniem za nieruchomość o którym mowa 
w ust. 4, przysługuje dotychczasowym, właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym 
nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Zgodnie z przedłożonym wypisem z rejestru gruntów, sporządzonym według stanu na dzień 
24 marca 2019 r., dla nieruchomości brak jest księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 
dokumentów na podstawie, których można ustalić osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do 
nieruchomości.

Ponadto, Prezydent Miasta Łodzi pismem z dnia 27 sierpnia 2019 r. znak DM-DM-V.6833.77.2019 
poinformował, że przedmiotowa nieruchomość zgodnie z danymi z operatu ewidencji gruntów, 
budynków i lokali nie posiada założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Jej właściciel 
pozostaje nieustalony.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także mając na uwadze treść art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami zgodnie, z którym „Przez nieruchomość o nieuregulowanym 
stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 
dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa 
rzeczowe.” należało uznać, iż przedmiotowa nieruchomość w całości stanowi nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wysokość odszkodowania, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ustala się według stanu 
nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ 
I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.



Strona 3 z 5

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej 
decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda 
nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 
30 dni od dnia: 

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17, 
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 
natychmiastowej wykonalności albo 
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna 
– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego.

Stosownie do treści art. 129 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dalej 
ugn, w związku z art. 4 pkt 9b¹, odszkodowanie ustala starosta. Zgodnie z art. 129 ust. 5 pkt 3 ugn 
w przypadku, gdy pozbawienie praw do nieruchomości nastąpiło bez ustalenia odszkodowania, 
a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie, starosta wykonujący zadanie z zakresu 
administracji rządowej wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 oraz art. 134 ust. 1, 2 ugn wysokość odszkodowania ustala się po uzyskaniu 
opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości. Podstawę do ustalenia 
wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości, przy określaniu której uwzględnia 
się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz 
aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

Mając na uwadze powyższe oraz stosownie do treści art. 130 ust. 2 ugn, Prezydent Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, postanowieniem z dnia 
14 października 2019 r. znak SPN.6833.24.2019 powołał dla potrzeb niniejszego postępowania jako 
biegłego, rzeczoznawcę majątkowego Panią Ewę Bykowską nr uprawnień 4754 i zlecił opracowanie 
opinii – operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowej nieruchomości, która stanowi 
podstawę do ustalenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 154 ugn wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości 
dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie 
nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane 
o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Mając na uwadze wyniki analizy rynku 
określenia wartości rynkowej gruntu jako działki niezabudowanej bez części składowych dokonano 
zgodnie z art. 134 ust. 3 oraz ust. 4 ugn, który stanowi, iż „wartość nieruchomości dla celów 
odszkodowania określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie 
nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości” albo „jeżeli 
przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, 
wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu 
użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia”. Wartość gruntu niezabudowanego oszacowano przy 
zastosowaniu podejścia porównawczego, metody porównywania parami, na podstawie przeznaczenia 
ustalonego zgodnie z art. 154 ugn (aktualny sposób użytkowania) oraz na podstawie cen gruntów 
nabywanych pod drogi (alternatywny sposób użytkowania).

Wartość rynkową, zgodnie z art. 151 ust. 1 ugn stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można 
uzyskać za nieruchomości w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 
kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem 
i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Podejście porównawcze, zgodnie z art. 153 ust. 1 ugn z dnia 21 sierpnia 1997 r., polega na określeniu 
wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za 
nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu 
na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany 
poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy 
nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. 
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Dla potrzeb niniejszej wyceny biegła ustaliła, że przeznaczenie wycenianej nieruchomości, na dzień 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, określa Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte Uchwałą Nr LXIXI/1753/18 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dn. 28 marca 2018 r. Zgodnie z zapisami studium wyceniana działka znajduje się na 
terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U w strefie ogólnomiejskiej – tereny przeznaczone 
pod zabudowę.

W celu określenia wartości prawa własności przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb ustalenia 
odszkodowania, rzeczoznawca uwzględnił uwarunkowania prawne wynikające m.in. z art. 134 ust. 3 i 4 
ugn, czyli tzw. zasadę korzyści dokonując analizy wartości nieruchomości wycenianej według 
aktualnego i alternatywnego sposobu użytkowania. 

Po analizie zgromadzonych danych, w tym po dokonaniu analizy rynku nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, według alternatywnego sposobu użytkowania oraz według aktualnego sposobu 
użytkowania rzeczoznawca majątkowy wskazała wyższy poziom wartości 1 m2 cen transakcyjnych 
nieruchomości przeznaczonych pod układ komunikacyjny w stosunku do nieruchomości 
o przeznaczeniu określonym zgodnie z obowiązującym studium, jako tereny zabudowy usługowej, 
oznaczone symbolem U w strefie ogólnomiejskiej – tereny przeznaczone pod zabudowę.

Rzeczoznawca majątkowy mając na uwadze uwarunkowania rynkowe, cel wyceny i zakres wyceny, 
a także stan nieruchomości, przeznaczenie oraz uwarunkowania prawne, uwzględniając tzw. zasadę 
korzyści wynikającą z art. 134 ust. 3 i 4 ugn określiła wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości 
dla alternatywnego sposobu użytkowania według stanu na dzień 11 lutego 2019 r., tj. na dzień wydania 
decyzji przez Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.1.2019 o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej oraz cen aktualnych na datę sporządzenia operatu szacunkowego.

Sporządzony operat szacunkowy określił wartość prawa własności przedmiotowej nieruchomości 
w wysokości 15 605,00 zł.

W ocenie organu orzekającego operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, 
Panią Ewę Bykowską, posiadającą uprawnienia nr 4754 odpowiada wymogom wynikającym 
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przepisów 
ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego jest logiczny, zrozumiały, nie 
zawiera błędów rachunkowych oraz został należycie uzasadniony przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Tak więc zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości. Określona w nim 
wartość nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wydmowej, oznaczonej jako działka nr 121/17 
o pow. 0,0106 ha w obrębie W-5, została zatem przyjęta jako podstawa do ustalenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel 
lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1)doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2)doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru 
natychmiastowej wykonalności albo
3)w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości 
prawa użytkowania wieczystego.”

W toku prowadzonego postępowania, w oparciu o pismo Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi 
z dn. 6 grudnia 2019 r. znak ZIM.II.08001.311.2019 ustalono, iż w przedmiotowym ustawowo terminie 
nie wydano nieruchomości do dyspozycji inwestora w związku, z czym nie zaistniała przesłanka do 
powiększenia odszkodowania o 5% wartości nieruchomości.
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Obwieszczeniem z dnia 18 grudnia 2019 r., stosownie do treści art. 10 Kodeksu Postępowania 
administracyjnego, przed wydaniem niniejszej decyzji, powiadomiono strony o możliwości zapoznania 
się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej 
ostatecznym rozstrzygnięciem.

Należy nadmienić, iż w stosunku do przedmiotowej nieruchomości zastosowanie znajduje przepis 
art. 133 pkt 2 ugn, który przewiduje obowiązek wpłaty do depozytu sądowego odszkodowania 
w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Mając na uwadze powyższe w sentencji niniejszej decyzji orzeczono o ustaleniu odszkodowania 
w wysokości 15 605,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięć złotych 0/100) oraz zobowiązano 
Prezydenta Miasta Łodzi do złożenia odszkodowania ustalonego do depozytu sądowego na okres 
10 lat.

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, tj. przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Decyzję uważa się za doręczoną ze skutkiem prawnym 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się tytułem 
prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu realizacji 
inwestycji drogowej.

Mając powyższe na uwadze, po rozpatrzeniu całego zebranego w sprawie materiału, orzeczono jak 
w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu 
administracji rządowej (w dwóch egzemplarzach), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

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

 Z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

 Agnieszka Kosela
 

 
Otrzymują:

1. Właściciel nieustalony – art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

3. Prezydent Miasta Łodzi.

4. Prezydent Miasta Łodzi, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej – celem podania do publicznej wiadomości i zwrotu z adnotacją o 

terminie wywieszenia.

5. a/a..
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