
 

Nr GN.683.2.3.2018.AG                                           Opole 2020-05-18 
 

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 2018r., poz. 1474 ze zm.), art.132 ust.1-3a w związku  

z art.133 pkt 2 i art.134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 65) i art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w związku z decyzją Starosty Opolskiego z dnia 16 lutego 2018r. WB.6740.1.7.2017.JK 

zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 

1018390 - ul. Wiatraki w miejscowości Popielów na działkach oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków numerami: 666/114, 123, 122, 895/121, 894/121, 120, 119, 118, 113, 

527/112, 526/112, 522/108 obręb 0107 Popielów, gmina Popielów, na podstawie której 

działka nr 1426/113 o pow. 0,0303 ha z karty mapy 1, położona w obrębie Popielów, 

gmina Popielów z mocy prawa stała się własnością Gminy Popielów  
 

orzekam, co następuje 
 

1. Ustalić odszkodowanie w kwocie 6.408,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta 

osiem złotych 00/100), za działkę nr 1426/113 o pow. 0,0303 ha z karty mapy 1, 

położoną w obrębie Popielów, gmina Popielów, nabytą z mocy prawa przez Gminę 

Popielów na podstawie decyzji Starosty Opolskiego z dnia 16 lutego 2018r. 

WB.6740.1.7.2017.JK zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

budowie drogi gminnej nr 1018390 - ul. Wiatraki w miejscowości Popielów. 

2. Ustalone w pkt. 1 niniejszej decyzji odszkodowanie podlega wpłaceniu przez Gminę 

Popielów do depozytu sądowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja  

o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.  
 

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

Starosta Opolski decyzją z dnia 16 lutego 2018r. WB.6740.1.7.2017.JK zezwolił na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 1018390 - ul. 

Wiatraki w miejscowości Popielów oraz stwierdził nabycie z mocy prawa przez Gminę 

Popielów nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi gminnej - m. in. działki  

nr 1426/113 z karty mapy 1, obręb Popielów, gmina Popielów.  

W/w nieruchomość stanowiła dotychczas własność Jadwigi Kubis (c.Jadwigi i Piotra) 

i Wawrzyńca Kubis (s.Rozalii i Wawrzyńca). Dla przedmiotowej nieruchomości nie założono 

księgi wieczystej.   

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 pkt 1 decyzji.   

Pismem z dnia 3 października 2018r. Starosta Opolski zawiadomił strony o wszczęciu 

postępowania mającego na celu ustalenie oraz wypłatę odszkodowania za nieruchomości 

nabyte z mocy prawa przez Gminę Popielów pod budowę drogi gminnej oraz pouczył  

o możliwości przeglądania akt sprawy, a następnie zlecił wykonanie przez rzeczoznawcę 

majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowego gruntu.   

Starosta Opolski pismem z dnia 19 października 2018r. zawiadomił strony, że zostały zebrane 

materiały niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty 
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grunt. W dniu 25 października 2018r. do Starostwa Powiatowego w Opolu wpłynęło pismo 

pani Gabrieli Zimolong z informacją, iż jest ona spadkobiercą – użytkownikiem 

nieruchomości objętej decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie 

odpisów skróconych aktów zgonów ustalono, że Jadwiga Kubis zmarła w dniu 14 

października 1986r. natomiast Wawrzyniec Kubis zmarł 20 marca 1988r. Państwo Gabriela i 

Konrad Zimolong pismem z dnia 13 grudnia 2018r. poinformowali, że po śmierci  Jadwigi i 

Wawrzyńca Kubis (dziadków pani Gabrieli Zimolong) opiekują się przedmiotową 

nieruchomością, posiadają testamenty ww. zmarłych i w najbliższym czasie podejmą kroki 

związane z przeprowadzeniem postępowania spadkowego po zmarłych. W dniu 3 grudnia 

2019r. Starosta Opolski pismem Nr GN.683.2.3.2018.AG zwrócił się do państwa Zimolong o 

przedłożenie dokumentu potwierdzającego nabycie spadku po zmarłych. Dnia 3 lutego 2020r. 

ustalono, iż po Jadwidze i Wawrzyńcu Kubis nie zostało przeprowadzone postępowanie 

spadkowe a co za tym idzie nieruchomość ozn. nr działki 1426/113 k.m.1, obrębu Popielów 

uznano za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.         

Dnia 19 lutego 2020r. Starosta Opolski wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej wszczął postępowanie mającego na celu ustalenie oraz wypłatę odszkodowania za 

nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Popielów pod budowę drogi gminnej oraz 

pouczył o możliwości przeglądania akt sprawy. Poinformował również, że nieruchomość jest 

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

przysługują do niej prawa rzeczowe. Zawiadomienie wywieszono na okres 14 dni tj. od dnia 

19 lutego 2020r. do dnia 4 marca 2020r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Opolu przy ul. 1 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. 

Zgodnie z art. 134 ust 1 i 3 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 cenach nieruchomości 

podobnych. 

 Podkreślić należy, iż operat szacunkowy dla potrzeb postępowania w sprawie 

odszkodowania za działki gruntu przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy  

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

w zakresie dróg 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 

http://www.powiatopolski.pl/
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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 pana Krzysztofa Śliwakowskiego operatu szacunkowego z dnia 23 grudnia  

2019r. 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 nieruchomości przyjętych w operacie do gruntu podlegającego 

wycenie.  

Starosta ustalił, że rzeczoznawca majątkowy pan Krzysztof Śliwakowski  

w sporządzonym operacie szacunkowym, przed dokonaniem analizy rynku nieruchomości 

podobnych, ustalił aktualny sposób użytkowania i przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla szacowanego gruntu. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów 

uchwalonym przez Radę Gminy Popielów Uchwałą nr XXXI/258/06 z dnia 3 lutego 2006r. 

teren obejmujący działkę nr 1426/113 z karty mapy 1, obręb Popielów oznaczony jest jako: 

KDL(12) – tereny dróg i ulic lokalnych.  

Zgodnie z § 36 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku gdy na realizację inwestycji 

drogowej została wywłaszczona lub przejęta z mocy prawa nieruchomość, która na dzień 

wydania decyzji była przeznaczona pod inwestycję drogową, wartość rynkową określa się 

przyjmując przeznaczenie nieruchomości przeważające wśród gruntów przyległych, chyba, 

że określenie wartości jest możliwe przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości 

drogowych.  

Rzeczoznawca majątkowy do wyceny zastosował podejście porównawcze, metodę 

korygowania ceny średniej przy uwzględnieniu cen transakcyjnych nieruchomości 

przeznaczonych pod tereny drogowe. Wartość rynkową nieruchomości określił uwzględniając 

jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie w planie zagospodarowania 

przestrzennego, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie 

nieruchomościami.   

Wartość rynkowa szacowanego gruntu została określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego na kwotę  6.408,00 zł.  

Reasumując należy stwierdzić, że operat szacunkowy z dnia 23 grudnia 2019r.  

sporządzony przez rzeczoznawcę pana Krzysztofa Śliwakowskiego jako wykonany zgodnie  

z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującego został przyjęty przez Starostę Opolskiego 

jako dowód  w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania. 

Dnia 26 marca 2020r. Starosta Opolski na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomił, że zostały zebrane 

materiały niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęty 

grunt 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 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym i nie 

można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, że zgodnie z  art. 118a, 

ust.3. tej ustawy odszkodowanie za nieruchomość ustala się według przepisów 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 

wywieszono na okres 14 dni tj. od dnia 26 marca 2020r. do dnia 8 kwietnia 2020r. na 

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

Wolności 7/8, opublikowano na stronie internetowej Powiatu Opolskiego 
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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.       

Wysokość odszkodowania za nieruchomość ustalona została według jej stanu na dzień 

16.02.2018r. oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu i wyniosła 

6.408,00zł. 

Z uwagi na fakt, że po zmarłych Jadwidze Kubis i Wawrzyńcu Kubis 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 stawy o gospodarce 

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

sądowego będą spadkobiercy Jadwigi Kubis i Wawrzyńca Kubis – ustaleni prawomocnym 

postanowieniem sądu.       

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

Wysokość odszkodowania podlega waloryzacji na dzień jego wypłaty – według zasad 

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

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

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

odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 

 W przypadku odmowy przyjęcia przez osobę uprawnioną należnego odszkodowania 

lub w przypadku, gdy wypłata natrafi na trudne do przezwyciężenia przeszkody, 

odszkodowanie zostanie złożone do depozytu sądowego. W przypadku zwłoki lub opóźnienia 

wpłaty odszkodowania do depozytu sądowego, odszkodowanie podlegać będzie waloryzacji 

na dzień jego wpłaty. W razie niepodjęcia odszkodowania w terminie 3 lat od dnia doręczenia 

wezwania do jego odbioru przez uprawnionego, następuje likwidacja niepodjętego depozytu  

z mocy prawa. Z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przechodzą 

wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji 

przechowującego depozyt (art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji 

niepodjętych depozytów – Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz.1537 z późn. zm.).  
Pouczenie 

1.Strona niezadowolona z niniejszej decyzji  może stosownie do art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku z 

art. 15zzs ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych( Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wnieść odwołanie do Wojewody Opolskiego za 

pośrednictwem Starosty Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w 

drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia.   

 2. 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. 

 3. Czynności dokonane w postępowaniach administracyjnych w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego a następnie epidemii sa skuteczne. W związku z powyższym strona jest uprawniona do złożenia 

odwołania albo zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przed upływem terminu określonego w pkt. 1.  

 

Otrzymują: 

1) Wójt Gminy Popielów – 2 egz. 

2) Wójt Gminy Popielów - celem wywieszenia 

3) Starostwo Powiatowe w Opolu – tablice ogłoszeń 

4) Strona internetowa Powiatu Opolskiego 

5) Ad acta 
 
Zgodnie z art.2 ust.1 lit h  ustawy z dnia 16.11.2006r.  
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1000 t.j. ze zm.)  

decyzja nie podlega opłacie skarbowej.  

http://www.powiatopolski.pl/

