
                               Opole,  2018.02.08 

 

GN.683.31.2016.UL.8 

                   

D E C Y Z J A 
 

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

(tekst jednolity Dz.U.2017. poz. 1496 z późn. zm.), art.132 ust.1-3a w związku z art.133 pkt.2 

i art.134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz.U.2018 poz. 121) i art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz.U.2017 poz. 1257 z późn. zm.) po zakończeniu prowadzonego przez  Starostę Opolskiego 

postępowania dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o 

nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr  1328/67, pow. 0.0124 ha, 

arkusz mapy 6, obręb Dobrzeń Wielki, gmina Dobrzeń Wielki, nabyta z mocy prawa 

przez Gminę Dobrzeń Wielki  na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego z dnia 

05.12.2016 r.  Nr 10/ZRID/2016  nr rej. WB.6740.2.7.2016.AŁ o zezwoleniu na  realizację 

inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu 

Wielkim  

orzekam: 
 

1.Ustalić za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka  

nr  1328/67, pow. 0.0124 ha, arkusz mapy 6, obręb Dobrzeń Wielki, gmina Dobrzeń 

Wielki, odszkodowanie w kwocie 13 754,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt cztery złote) na rzecz nieustalonych spadkobierców  Marii Mazurkiewicz       

(c. Norberta i Zofii). 

2.Odszkodowanie w kwocie 13 754,00 zł podlega wpłaceniu przez Gminę Dobrzeń 

Wielki do depozytu sądowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja niniejsza stanie 

się ostateczna.   

U Z A S A D N I E N I E 
Starosta Opolski decyzją z dnia 05.12.2016 r.  Nr 10/ZRID/2016  nr rej. 

WB.6740.2.7.2016.AŁ o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej polegającej na 

budowie drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim orzekł o nabyciu z mocy 

prawa przez Gminę Dobrzeń Wielki  m.in. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr  1328/67, pow. 0.0124 ha, arkusz mapy 6, obręb 

Dobrzeń Wielki, gmina Dobrzeń Wielki. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej stała się ostateczna z dniem 11.01.2017 r. Działka ta powstała z podziału działki nr 

961/67.  Nieruchomość ta uprzednio  stanowiła własność Marii Mazurkiewicz (c.Norberta i 

Zofii), co stwierdzono w oparciu o badanie treści księgi wieczystej nr OP1O/00045319/1 w 

dniu 17.01.2017 r.  

Zgodnie z art.18 ust.1 oraz art.12 ust.4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o 

ustaleniu lokalizacji drogi oraz według jej wartości w dniu wydania decyzji ustalającej 

wysokość odszkodowania. Odszkodowanie za nieruchomość przysługuje dotychczasowym 

właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom którym 

przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Wywłaszczenie własności 

nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za 

odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. W 

ramach prowadzonego postępowania nie stwierdzono osób, którym przysługiwałyby 

ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, określonej w punkcie 1 decyzji. 
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Po ustaleniu przez Starostwo Powiatowe w Opolu, że Maria Mazurkiewicz zmarła w 

2003 r.  Starosta Opolski wystąpił w dniu 27.03.2017 r.  do Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu 

o  wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu Marii Mazurkiewicz. 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu pismem nr 

USC.5362.2966.2017 z dnia 03.04.2017 r. przesłał aktu zgonu nr 

1661011/00/AZ/2003/136770  sporządzony dnia 10 lutego 2003 r. zmarłej dnia 08 lutego 

2003 r. w Opolu  Marii Mazurkiewicz ( c. Norberta i Zofii)  z domu Gola.  

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością 

o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Po ustaleniu przez Starostwo Powiatowe w Opolu, że Pani Dorota Kotula jest córką 

zmarłej Starosta Opolski wystąpił w dniu 05.09.2017 r.   do Doroty Kotula  o 

poinformowanie, kto dziedziczy po zmarłej dnia 08.02.2003 r. Marii Mazurkiewicz oraz 

dostarczenie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii postanowienia o 

stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej lub poświadczenia dziedziczenia dokonanego przed 

notariuszem. Poinformował również, że nie dostarczenie  powyższych dokumentów  w 

terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania pisma spowoduje ustalenie wysokości 

odszkodowania i przekazanie tego odszkodowania do depozytu sądowego  z zastosowaniem 

przepisów art.113, ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

stanowiącego o tym, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym 

stanie prawnym i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe oraz 

art.113, ust.7 mówiącego, że przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub 

użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało 

zakończone postępowanie spadkowe. Pani Dorota Kotula na pismo nie odpowiedziała.    

Zgodnie z art. 118 a, ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz 

jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów działu III rozdziału 5 i 

składa do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

Starosta Opolski, ze względu na nieuregulowany stan prawny w dniu 10.11.2017 r., 

ogłoszeniem zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  

ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość nabytą przez Gminę Dobrzeń Wielki 

przeznaczoną pod budowę drogi stanowiącą własność osoby fizycznej  oraz pouczył o 

możliwości przeglądania akt sprawy. Poinformował  również, stosownie do art.113 ust.6, 

ust.7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że  przedmiotowa 

nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym  i nie można ustalić 

osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe oraz, że ustalenie odszkodowania nastąpi 

po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość  nieruchomości. 

Poinformował również, że w oparciu o art. 49 Kpa zawiadomienie to uważa się za dokonane 

po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Zawiadomienie to zostało wywieszone  

na okres 14 dni tj. od dnia  14.11.2017 r. do dnia 27.11.2017 r. na tablicach ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 oraz Placu Wolności 7/8, 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu od dnia 

14.11.2017 r. do dnia 27.11.2017 r. oraz przesłane Dorocie Kotula osobie sprawującej zarząd 

majątkiem masy spadkowej po matce Marii Mazurkiewicz.  Zawiadomienie to zostało 

odebrane przez strony. Strony  nie wniosły  żadnych wniosków lub zastrzeżeń.  

Wartość odtworzeniowa nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 

budynków jako działka nr  1328/67, pow. 0.0124 ha, arkusz mapy 6, obręb Dobrzeń 

Wielki, gmina Dobrzeń Wielki, została określona na kwotę 13 754 zł      (w tym grunt  

7 682  zł, ogrodzenie 2 574 zł, składniki roślinne 3 498 zł) na podstawie operatu 

szacunkowego z dnia 29.09.2017 r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego 

Elżbietę Witaszek. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość 

oznaczona jest symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej lub bliźniaczej oraz D – droga dojazdowa. Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki  zatwierdzony został uchwałą  Rady  Gminy  Dobrzeń 
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Wielki  Nr XII/132/2003 z dnia 18.12.2003 r. Wyceniana działka na dzień wydania decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej stanowiła grunt niezabudowany, częściowo 

ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych o długości 2 m, ogrodzeniem z 

prętów na słupkach metalowych z brama i furtką o długości 11 m na cokole betonowym. Na 

działce znajdują się nasadzenia roślinne 1 leszczyna, 1 orzech włoski, 1 brzoskwinia, 1 

wierzba, 2 bukszpany, 2 pigwowce, 4 świerki, 3 tuje, 1 berberys, 4 tawuły.   W otoczeniu 

nieruchomości znajdują się: budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 

oraz tereny niezabudowane. Grunt posiada dostęp do uzbrojenia podstawowego w ulicy. 

Zgodnie z art. 134 ust 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa 

nieruchomości. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w 

szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia 

w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się 

ceny w obrocie nieruchomościami. Wartość rynkową nieruchomości określa się według 

aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodnie z celem 

wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości lub według alternatywnego sposobu 

użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości zgodne z celem wywłaszczenia powoduje 

zwiększenie jej wartości. Pisemną opinię o wartości nieruchomości sporządza w formie 

operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy. Na podstawie art. 154 ust. 1 u.g.n. 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, stopień wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, 

dochodach i cechach nieruchomości podobnych. 

 Podkreślić należy, iż operat szacunkowy dla potrzeb postępowania w sprawie 

odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod nowe drogi publiczne powinien 

odpowiadać przepisowi § 36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 

2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego, zgodnie z 

którym wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za 

nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

określa się przyjmując stan nieruchomości z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomości z dnia 

ustalenia odszkodowania, a przeznaczenie nieruchomości zgodnie z art. 154 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami bez uwzględnienia ustaleń decyzji.   

Starosta Opolski dokonując oceny prawidłowości sporządzonego przez rzeczoznawcę 

majątkowego operatu szacunkowego z dnia 29.09.2017 r. w pierwszej kolejności sprawdził 

go pod względem formalnym i ustalił, że operat został wykonany i podpisany przez osobę 

uprawnioną, nie zawiera niejasności i jest opinią kompletną. 

Następnie Starosta dokonał zbadania opinii biegłego w zakresie zgodności 

sporządzonego operatu szacunkowego z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującego 

oraz w zakresie oceny podobieństwa nieruchomości przyjętych w operacie do gruntu 

podlegającego wycenie. 

Z uwagi na brak na rynku lokalnym i regionalnym transakcji nieruchomościami 

całościowo porównywalnymi z nieruchomością wycenianą (grunt ze składnikami 

budowlanymi i roślinnymi) i niemożnością określenia jej wartości rynkowej rzeczoznawca 

majątkowy określił wartość odtworzeniową nieruchomości przy zastosowaniu: dla gruntu 

podejścia porównawczego, metody korygowania ceny średniej, dla składników budowlanych 

podejścia kosztowego, metody kosztów odtworzenia, techniki wskaźnikowej, dla składników 

roślinnych podejścia kosztowego.    

Dla gruntu niezabudowanego rzeczoznawca określił wartość rynkową prawa 

własności tej nieruchomości na podstawie nieruchomości podobnych przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową. Rzeczoznawca majątkowy przeanalizował transakcje dotyczące 

sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Rzeczoznawca 



 4 

uznał, że jest możliwe określenie wartości nieruchomości przy uwzględnieniu cen transakcji 

nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, gdyż na lokalnym rynku jest 

wystarczająca liczba transakcji (sprzedaży) tych nieruchomości. Poszukiwał transakcji 

nieruchomościami niezabudowanymi podobnymi do nieruchomości wycenianej pod 

względem: położenia, stanu prawnego i przeznaczenia. Rzeczoznawca analizą rynku objął 

rynek lokalny nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie gminy Dobrzeń 

Wielki, analiza obejmuje okres 2 lat: od października 2015 r. do dnia wyceny. Rzeczoznawca 

majątkowy analizował również poziom cen nieruchomości drogowych na terenie powiatu 

opolskiego. W analizowanym okresie ceny nieruchomości drogowych kształtowały  się na 

poziomie od około 15 zł do około 26 zł za m2. Poziom cen nieruchomości drogowych jest 

niższy niż poziom cen nieruchomości mieszkaniowych na rynku lokalnym. W związku z tym 

do wyceny przyjął  transakcje nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę 

mieszkaniową ze względu na przeznaczenie działki gruntu w części na cele mieszkaniowe. 

Poszukiwał transakcji nieruchomościami niezabudowanymi podobnymi do nieruchomości 

wycenianej pod względem: położenia, sąsiedztwa i otoczenia oraz dostępności 

komunikacyjnej. Do wyceny przyjęto transakcje nieruchomościami o przeznaczeniu pod 

zabudowę mieszkaniową. Transakcje zawarte były w przedziale cenowym od 20, 00 zł /m2 do 

ok.110,00 zł/ m2. Po odrzuceniu cen skrajnych do dalszej analizy przyjęto transakcje z 

przedziału 53 zł do ok. 97 zł najbardziej podobne do wycenianej nieruchomości pod 

względem przyjętych cech rynkowych. Z przeprowadzonej analizy cen gruntów wynika, że 

ceny te zależą od położenia, sąsiedztwa i otoczenia oraz dostępności komunikacyjnej. Do 

obliczeń przyjęto bazę danych dwunastu transakcji w przedziale cenowym od 53.16 zł do 

97.09 zł. W przedstawionej bazie transakcji nie znaleziono odpowiednich par nieruchomości 

różniących się w zakresie tylko jednej cechy. W związku z powyższym zastosowanie 

procedury obliczeniowej do wyznaczenia wag cech rynkowych było niemożliwe. Wartość 

rynkową 1 m2 gruntu przedmiotowej nieruchomości określono w drodze korekty średniej 

ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzgledniającymi różnice 

w poszczególnych  cechach tych nieruchomości i wartość ta wynosi 61,95 zł. Wartość 

składników budowlanych – ogrodzeń wynosi  2 574,00 zł. Wartość składników roślinnych 

wynosi 3498,00 zł. 

Powyższe jest zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 

1997r.  i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 z 

późn. zm.). 

Operat szacunkowy jako wykonany zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie 

obowiązującego, został przyjęty przez Starostę Opolskiego jako dowód w sprawie określenia 

wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod inwestycję polegającą na budowie 

drogi gminnej. 

W dniu 18.01.2018 r. Starosta Opolski na podstawie  art.10 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, ze względu na nieuregulowany stan prawny, ogłoszeniem zawiadomił 

strony o zebraniu materiałów stanowiących podstawę wydania decyzji  ustalającej wysokość 

odszkodowania za nieruchomość nabytą przez Gminę Dobrzeń Wielki przeznaczoną pod 

budowę drogi stanowiącą własność osoby fizycznej  oraz pouczył o możliwości przeglądania 

akt sprawy. Poinformował  również, stosownie do art.113 ust.6, ust.7, ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że  przedmiotowa nieruchomość jest 

nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym  i nie można ustalić osób, którym 

przysługują do niej prawa rzeczowe oraz, że zgodnie z  art. 118a ust.3. tej ustawy  

odszkodowanie za nieruchomość ustala się według przepisów  ustawy o gospodarce 

nieruchomościami – działu III rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat 

oraz, że w oparciu o art. 49 Kpa zawiadomienie to uważa się za dokonane po upływie 14 dni 

od dnia publicznego ogłoszenia.  Zawiadomienie to zostało wywieszone  na okres 14 dni tj. 

od dnia  18.01.2018 r. do dnia 01.02.2018 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Opolu przy ul. 1-go Maja 29 oraz Placu Wolności 7/8, opublikowane w Biuletynie Informacji  
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Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu od dnia 19.01.2018 r. do dnia 01.02.2018 r. oraz  

przesłano Dorocie Kotula osobie sprawującej zarząd majątkiem masy spadkowej po matce 

Marii Mazurkiewicz.  Zawiadomienie to zostało odebrane przez strony. Strony  nie wniosły  

żadnych wniosków lub zastrzeżeń.  

 Wysokość  odszkodowania  za  nieruchomość  ustalona  została  według jej stanu na 

dzień 05.12.2016 r.  oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu i wyniosła     

13 754 zł. 

     Z uwagi na fakt, że po zmarłej dnia 08.02.2003 r. Marii Mazurkiewicz, nie  ustalono 

osób uprawnionych do dziedziczenia, odszkodowanie za  przejętą nieruchomość w kwocie 13 

754 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) winno zostać 

złożone do depozytu sądowego na okres 10 lat – w myśl art. 118a ust.3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami cyt. na wstępie. Uprawnionymi do odbioru odszkodowania z depozytu 

sądowego będą spadkobiercy Marii Mazurkiewicz.   

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 Wysokość odszkodowania podlega waloryzacji na dzień jego wpłaty - według zasad 

obowiązujących  w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości zgodnie z art.18 ust.3  

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie 

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.   

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody 

Opolskiego za pośrednictwem Starosty Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia/ogłoszenia. 

Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  decyzja niniejsza 

podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa. 

 
Zgodnie z art.127a Kodeksu postępowania administracyjnego 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. STAROSTY 

                  Tadeusz Dziubałtowski 
                        Naczelnik Wydziału Gospodarki, 

                        Nieruchomościami i Rolnictwa          

 

 
                            

Otrzymują: 

1.Wójt Gminy  Dobrzeń Wielki 

   46-081 Dobrzeń Wielki 

   ul. Namysłowska 44   

2. Starostwo Powiatowe w Opolu - tablice ogłoszeń 

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu 

Do wiadomości: 

1. Pani Dorota Kotula 
    osoba sprawująca zarząd  majątkiem 

     masy spadkowej po matce Marii Mazurkiewicz 

2.a/a 
Zgodnie z art.2 ust.1 lit h  ustawy z dnia 16.11.2006r.  

o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016.1827) 

decyzja nie podlega opłacie skarbowej 
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Decyzję niniejszą wywiesza się na okres  14 dni tj. od dnia  09.02.2018 r.  do dnia  22.02.2018 r. na tablicach 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul.1-go Maja 29 oraz Placu Wolności 7/8, udostępnia się w 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


