Starosta Graiewskl
ul. Strazack; eB
'19-200 crajewo

Grajewo. dnla 05 wrzesnia 2016 r

wG.683 2 3 2016

DECYZJA

art 18 oraz ai 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczeg6lnych zasadach ptzygotowania i realizacli inwestycji w zakresie dr6g publicznych (Oz.U
22015t,poz.2031), art. 130ust. 1 i 2, art. 132 ust. Ia,2i3iaft. '134 ust 'l usiawy z dnia 2l sierpnia
Na podstawie ad. 12 ust. 4 i 5,

r

1997

o gospodarce nieruchomosciamr [ednolity tekst Dz. U. z 2015 r , poz. 1774 ze Zfi.)

ai

49

(Dz

U

oqz

art.104 ustawy z dnia 14 czevca 1960 r Kodeks postQpowania administracyjnego
2 2016 t., poz.23) po pzeprowadzenru postQpowania administracyjnego z uzedu

i

orzeka sie
ustalia wartose nieruchomoscio nieustalonym slanie prawnym, przejetq z mocy prawa na wlasnosc

1

Powiatu Grajewskiego na podstawie ostatecznej decy4i Sla,osty Grcjewskiego Nr 2r2UO z dnia

o zezwoleniu na realizack inwestycji drogowej pn: ,.Przebudowa mostu ptzez
neke Elk w m.Szymany w kn 0+980 drogi powiatowej nr 1797 B"(decyzja prawomocw dnia
10.03.2016 roku

05.0a2016r.\. polo2onej

w obrebie SZYiTANY gmina Grajewo, powiat grajewski,

podlaskie, oznaczonq w ewidencji grunt6wJako dzialka

'l

fi

wojew6dzb,vo

21212 o powie.zchni 0,0274 ha na kwote

757,00 zl (sbwnie zlotych: jeden tysiqc siedemset pie6dztesiqt

sbder, 04100)

zgodnie z

opeiatem szacunkowym spotzedzonym peez fteczoznawce majqtkowego w dniu 31 05 2016

r

w

posiadaniu

757,00

zl (slownie

Przedmiotowa nieruchomos6 posiadala nieuregulowany stan prawny, byla
samoistnym Pana Kazimieza Karulskiego
2.

ustalic odszkodowanie za wy2ej wymienionq nieruchomosd w wysokosci
zlotych: jeden tysiqc siedernset pietdziesiqt siedern 00/100)

3.

I

.

zobowiqza6 Powiat Graewski do przekazania ustalonej kwoty odszkodowania jodnorazowo do

dspozytu

sqdowego na okres l0 lat w le.minie 14 dni od dnia, w kt6rym ninieisza decy.ra

stanie sie oslateczna. Do skutk6w zwloki lub op6rnaenaa w zaptacie odszkodowania stosuje

siQ

odpowiednio pzepisy Kodeksu Cywilnego

UZASADNIENIE
Decyzjq Slarosty Grajewskiego Nr 2/2016 (znak WA.6740.18.6.2015) z dnia 10.03.20'16 roku o
zezwoleniu na realizacjq inwestycji drogowej pn: "Pzebudowa mostu pzez rzeke Elk w m.Szymany
w km 0+980 drogi powiatowej nr 1797 B" zatwierdzony zostal podzial nieruchomosci przeznaczonych
pod pas drogowy
Dzialka nr 212 o pow. 0,'19 ha polo2ona w obrebie Szymany gmina Gralewo zostala podzielona

nadzial/(ai|r21211opow.0,16hainr2122opow.0,0274haOzaalka
pod pas drogowy.

21212 przeznaczona zostiah

Powy2sza nieruchomoa6

nae

posiada zalozonej ksiQgi wieczystej oraz nie posiada uregulowanego

stanu prawnego w trybie pzepas6w ustawy z dnia 26 paidzietnlka 1971 roku o uregulowaniu wtasnosci

gospodarstw rolnych.

n

Wydzielona pod inwestycje dzaalr'l.a

21212 polozona

w

tiniach rozgraniczajecych

powiatorvej, ustalonych decyzjq Starosty GrajewEkiego z dnia 10 03.2016

pkt2 ustawy o szczeg6lnych zasadach ptzygotowania

i

r

droga

na podstawie art 12 ust.4

realizacji inwestycjiw zakresie dr6g pubticznych

stala sie z mocy prawa wlasnosciq Powiatu Gralewskiego z dniem, w kt6rym decyzja o zezwoleniu na
realizacjQ inwestycli drogowej stala siq ostateczna, tj05.04.2016 r., za odszkodowaniem ustalonym

pzez Staroste

pzy

Grajewskiego

odpowiednim zastosowaniu pzepisdw

o

gospodarce

nieruchomosciami (art.12ust 4a i ust.5)
Stosownie do ptzepisu art.

'12

ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach

ptzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr69 publicznych - zwanej dalej specustawq drogowq,
nieruchomosci objete decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, czyliwydzielone liniami

rozgraniczajEcymi teren stajE sie

z

mocy prawa wlasnosciq odpowiednich jednostek samozqdu

terytorialnego w odniesieniu do dr6g poveiatowych igminnych za odszkodowaniem ustalonym przez

starostQ Odszkodowanie pzysluguje dotychczasowym wlascicielom nieruchomosci, uzytkownikom
wieczystym oraz osobom, kt6rym pzyslugujq do nieruchomosci ograniczone prawo zeczowe.

Wedlug art. 113 ust.

6

ustawy

o

gospodarce nieruchomosciami, pzez nieruchomosa o

nieuregulowanym stanie prawnym rozumie sie nrerr/chomosd dla kt6reJ ze wzgledu na brak ksiegi
$/ieczystej, zbioru dokument6walbo innych dokument6w nie mo2na ustalia os6b, kt6rym ptzyslugujq do
niej prawa rzeczowe Ola piedmioto,,ej dzialki nie zostala zalozona ksiQga wieczysta, opisana wy2ej

dzialka byla w posiadaniu samoistnym Kazimieza Karulskiego.

Majqc na uwadze pr2epis art. 23 ustawy
przygotowania

i

z dnia 10

w zakresie dr6g publicznych
z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami (jednolity

realizacji inwestycji

podstawie art. 113 ust. 6 ustawy

r

o szczeg6lnych zasadach
\DzU. z 2015r,, poz. 2031) na

kwietnia 2003

tekst Dz.U. z 2015 t. po2.1774 ze zm.) uznano, 2e ww nieruchomosd posiada nieuregulowany stan
prawny
W zwiqzku z powy2szym lyydano zawiadomienie informujqce o prowadzonym postepowaniu w
sprawie ustalenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia '10 kwietnia 2003 r. o 9,zcz€6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr69 publicznych oraz ustawy z dnia 2'1 sierpnia 1997

roku

o

gospodarce nieruchomosciami

-w

odniesieniu

do pzedmiotowej nieruchomosci oraz

informujqce o mo2liwo$ci zapoznania sie z calym materialem dowodowym jaki zostal zgromadzony w

sprawie, w tym

z

operatem szacunkowym okrealarqcym wartosc nieruchomosci Zawiadomienie

wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogloszeh w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz zamieszczono

na stronie internetowej uzedu, a ponadto zostalo wyslane do UtzQdu Gminy Grajewo z prosba o
wywieszenie na tablicy ogloszeh. We wskazanym terminie nie zostaly zgloszone zadne wnioski ani
zarzuty do zgromadzonego materialu dowodowego W toku postepowanja strony mialy zapewniony w
nim czynny udzial popzez zawiadomienia o wszystkich czynnosciach organu wylvieszane na tablicy

ogloszei izamieszczaoe nastronie intemetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego
w Grajewie w trybie i na zasadach okreslonych w an. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego w

zwiezku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

t

o gospodarce nieruchomosciami.

Zgodnie z a'1'. 18 ust. 1 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dr6g publicznych, wysokosc odszkodowania ustala sie wedlug stanu nieruchomo6ci w dniu
wydania decyzjio zezwoleniu na lealizacje inwestycii drogowej oraz wedlug jej wartosciz dnia, w kt6rym
nastepuje uslalenie wysokosca odszkodowanaa. W mysl art.130 ust. 2 o gospodarce nieruchomosciami

ustalenie wysokosci odszkodowania nastepuje po uzyskaniu opinii eeczoznawcy majatkowego
okreslajqcej wartose nieruchomosci, natomiast podstawe ustalenia odszkodowania stanou wartosc
rynkowa nieruchomosci (art. 134

ust

1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami)

dla pokzeb ustalenia odszkodowania skozystano z opinir
tr]eczozna\ cy majqtkowego, kt6ry w operacie szacunkowym z maja 20'16 roku okreslil wartos6
pzedmiotowej nieruchomosci na kwote 1 757,00 zl (slownb zlow: jeden tysiac stedemset piQcdziesiqt

W

przedmiotowej sprawie,

sieden 00/100). Biegty dokonal wyceny grunt6w podeisciem por6wnawczym metodq por6wnywania
parami w oparciu o pzepisy ustawy o gospodarce nieruchomoaciami oraz Rozpozqdzenia Rady
Ministr6w z dnia 2'l wzesnia 2004 r w sprawie wyceny nieruchomosci i spozqdzenia operatu
szacunkowego (Dz. U. z 2004i Nt 207, poz.2109 ze zrn

).

Rozpatrujqc sprawe dokonano analizy zlozonego przez rzeczoznawcQ majetkowego operatu
szacunkowego i uznano, 2e odpowiada on wymogom prawa. W tej sytuacji przyjQto wy2ej wymieniony
operat, jako dowod w sprawae, ustalajqc odszkodowanie w wysokosci w oim okreslonej Do wyptaty
odszkodowania zobowqzano Powiat Grajewskiw terminie 14 dni od dnia, w kt6rym niniejsza deryzja
stanie sie ostateczna.

Starosta GrEewski, stosownie do tre6ci art. 10 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks
postQpowania administracyjnego, powiadomil strony postepowania

o

z

i

aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowod6w

mo2liwosci zapoznania siQ

material6w

w sprawie

oraz

zgloszonych zqdah.
Z uwagi na to, 2e w 3o-dniowym terminie pzewidzianym w art. 18 ust. 1e specustawy drogowei

strona nie dokonala protokolamego wydania nieruchomosci na zecz Powiatu Grajewskiego (pismo
Nr 2DP6641.35.2016), nie bylo podstaw
zarzEdu Dr6g Powiatowych w Grajewie z dnia 18.07.20'!6

r

prawnych do zastosowania uregulowania zawartego w przywotanym artykule ustawy o szczeg6lnych

zasadach pzygotowania

i

realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych, w mysl kt6rego w

przypadku, w kt6rym dotychczasowy wlasciciel lub u2ytkownik wieczysty naeruchomosci obiqtej zrid
odpowiednio wyda te nieruchomosd lub wyda nieruchomoSd iopr62ni lokal oraz inne pomieszczenia
niezwlocznie, lecz nie p62niej

1.
2.

nii w terminie 30 dni od dnia:

dorqczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o kt6rej mowa w art. 17,

doreczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
rygoru natychmiastowej wykonalnosci albo

3. w kt6rym decyzja o zezwoleniu na realizacj9 inwestycji
wysokosa odszkodowania powaeksza siQ

o

kwotQ

drogowei stala siQ ostateczna

-

6wnq 5% wartosci nieruchomosci lub

wartosci prawa u2ytkowania wieczystego

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny wy2ej wymienionej nieruchomosci kwota odszkodowania/
I

\l\tt\

podlega zlo2eniu do depozytu sqdowego na okres 10 lat

gospodarce nreruchomosciami,

w zwiqzku z art. 23

-

zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o

ustrawy

z dnia 10 kwaetnia

2OO3

r

o

szczeg6lnych zasadach ptzygotowania i realizacji inwestycjiw zakresie drdg publicznych.
MajEc powyzsze na uwadze orzeczonoiak w sentencji

skladac za posrednrctwem Starosty

w terminie 14 dni od daty jej
z up sralosty

$tand:.1nia 16listopado 2m6 |
I .2015. po:.783:e:n I

sturbor.j tD:

Zup

Otrzvmu a

1.

ul Stlaad€ 68. 19200 Gllje*o
2.
Szrn.ny. l$200 Glate'ro
3.
- z p.oaoq o

4.
5.

wlrvirs:ena na tabliq oglo6:!n na ot€s ta dni
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