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GN.683.16.9.2017.AG 

                   

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 przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), art.132 ust.1-3a w związku z art.134 i 

art.133 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018r., poz.121 z późn. zm.) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. 

zm. ) po zakończeniu prowadzonego przez Starostę Opolskiego postępowania  dowodowego 

w sprawie  ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 172/1, pow. 

0,0097 ha, arkusz mapy 1,  obręb Stare Siołkowice, gmina Popielów, nabytą z mocy prawa 

przez Powiat Opolski na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego NR 4/ZRID/2017 

z dnia 1 września 2017r. Nr WB.6740.1.4.2017.JK o zezwoleniu na  realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 

Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, gmina Popielów   

 

orzekam 
 

1.Ustalić za wyżej opisaną nieruchomość odszkodowanie w kwocie 2.429,00 zł (słownie: 

dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych).  

2.Ustalone w niniejszej decyzji odszkodowanie podlega wpłaceniu przez Powiat Opolski 

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 NR 4/ZRID/2017 z dnia 1 września 2017r. Nr 

WB.6740.1.4.2017.JK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości 

Stare Siołkowice, gmina Popielów, stwierdził nabycie z mocy prawa przez Powiat Opolski 

m.in. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 

172/1, pow. 0,0097 ha, arkusz mapy 1,  obręb Stare Siołkowice,  gmina Popielów. Działka 

ta powstała z podziału działki nr 172. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

stała się ostateczna z dniem 15.09.2017r. 

 Nieruchomość ta dotychczas stanowiła  własność Franciszka Kupczyk (s. Franciszka i 

Tekli), objęta była księgą wieczystą OP1B/00016517/4. Franciszek Kupczyk zmarł 

31.01.1986r. (stwierdzono na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu nr 

1609092/00/AZ/1989/043066 wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego Popielów w dniu 

06.02.2018r.). 

Zgodnie z art.18 ust.1 oraz art.12 ust.4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 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. W ramach prowadzonego postępowania nie stwierdzono osób, 

którym przysługiwałyby ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości, określonej w 

punkcie 1 decyzji.  

Pismem z dnia 21 listopada 2017r. Starosta Opolski zawiadomił strony o wszczęciu 

postępowania mającego na celu ustalenie oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomość 

nabytą z mocy prawa przez Powiat Opolski pod rozbudowę drogi powiatowej oraz pouczył o 

możliwości przeglądania akt sprawy, a następnie zlecił wykonanie przez rzeczoznawcę 

majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowego gruntu. W dniu 
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13 grudnia 2017r. do Starostwa Powiatowego zwrócono przedmiotowe zawiadomienie z 

adnotacją, że adresat nie żyje. Po uzyskaniu przez tut. Starostwo dokumentu niezbędnego do 

dalszego postępowania jakim jest odpisu aktu zgonu dnia 2 marca 2018r. Starosta Opolski 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłosił o wszczęciu postępowania 

mającego na celu ustalenie oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomość nabytą przez 

Powiat Opolski oraz pouczył o możliwości przeglądania akt sprawy. Poinformował również, 

stosownie do art.113, 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. Ogłoszenie  wywieszono 

na okres 14 dni tj. od dnia 02.03.2018r. do dnia 16.03.2018r. na tablicach ogłoszeń Starostwa 

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

stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl, ponadto przekazano 

Wójtowi Gminy Popielów, celem wywieszenia na okres 14 dni. 

W związku z tym zawiadomieniem nie wniesiono  żadnych wniosków lub zastrzeżeń.   

Wartość nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 

172/1 o pow. 0,0097 ha, arkusz mapy 1, obręb Stare Siołkowice, gmina Popielów została 

określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 20 grudnia 2017r., sporządzonego przez 

rzeczoznawcę majątkowego Jerzego Białonia na kwotę 2.429,00 zł (słownie: dwa tysiące 

czterysta dwadzieścia dziewięć złotych).  
Zgodnie z uchwałą nr XXXI/259/06 Rady Gminy w Popielowie z dnia 3 lutego 2006r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice, 

działka nr 172/1 znajduje się na terenie oznaczonym jako KDZ(10) – tereny dróg i ulic 

publicznych, zbiorczych. 

Wysokość  odszkodowania  za  nieruchomość  ustalona  została  według jej stanu na 

dzień 20.12.2017r. oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu i wyniosła 

2.429,00 zł. 

 Starosta Opolski dokonał oceny operatu szacunkowego pod względem formalnym i 

ustalił, że operat został wykonany i podpisany przez osobę uprawnioną, nie zawiera 

niejasności, a także uznał, że przedmiotowa opinia jest zupełna, logiczna i wiarygodna. 

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 rozbudowie 

drogi powiatowej. 

Dnia 21 maja 2018r. Starosta Opolski na podstawie  art.10 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, zawiadomił, że zostały zebrane materiały stanowiące podstawę wydania 

decyzji ustalającej wysokość  odszkodowania oraz pouczył o możliwości przeglądania akt 

sprawy oraz zgłaszania wniosków i uwag w przedmiotowym postępowaniu - w terminie 7 

dni.  Poinformował również, stosownie do art.113 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 - 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. Ogłoszenie o wydaniu 

zawiadomienia wywieszono na okres 14 dni tj. od dnia 21.05.2018r. do dnia 04.06.2018r. na 

tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 oraz Placu 

Wolności 7/8, opublikowano na stronie internetowej Powiatu Opolskiego 

www.powiatopolski.pl, ponadto przekazano Wójtowi Gminy Popielów, celem wywieszenia 

na okres 14 dni.  Nie wniesiono zastrzeżeń i uwag co do sposobu ustalenia oraz wysokości 

odszkodowania.    

 Z uwagi na fakt, że po zmarłym Franciszku Kupczyk (s. Franciszka i Tekli) nie 

ustalono osób uprawnionych do dziedziczenia, odszkodowanie za przejętą nieruchomość 

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

http://www.powiatopolski.pl/
http://www.powiatopolski.pl/
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o gospodarce nieruchomościami cyt. na wstępie. Uprawnionymi do odbioru odszkodowania z 

depozytu sądowego będą spadkobiercy Franciszka Kupczyk - ustaleni prawomocnym 

postanowieniem Sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

 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 2003r. 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. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może się 

zrzec prawa do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Opolu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

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

podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa. 

 

 

Otrzymują: 

1. Powiat Opolski 

2. Wójt Gminy Popielów – celem wywieszenia  

3. Starostwo Powiatowe w Opolu - tablice ogłoszeń 

4. Strona internetowa Powiatu Opolskiego 

5. a/a 

 

 

 
 

 

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

o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2018.1044 j.t.) 

decyzja nie podlega opłacie skarbowej 

 


