)

)

WOJEWODA MAZOWIEC
sPN-S.7533.2 1.201 8.P.J

DECYZJAnT
Na podstaw

ie art. 13 ust. I i 3, w

mvi4zku

4291512018

z art. 103 ust' 1 ustawy z

dnia 13 paadziernika 1998

publiczn4 (Dz' U' Nr 133' poz' 872 z
roku Przepisy wprowad zal4ceustawy reformuj4ce administracjq
czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
po2n. zm.) oraz art. 104 i ar1. 49 ustawy z dnia 14
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego
administracyjnego (Dz. tJ. z 2017 r. poz. 125'7 ze
Krajo ch i Autostrad z dnia 2L mtrca 2018 roku' nr o'wA'Z-3'7011'

Dyrektora Dr6g
248.2018.AG

:

stwierdzzm

1 stycznia 1999 roku' prawa wlasnosci
nabycie przez Skarb Parisfwa, zmocy prawa, z dniem
gmina Kolbiel, oznaczonei w ewidencji grunt6w
nieruchomosci, polozonej w obrgbie Rudzienko,
1998 roku pod cz9s6 pasa drogi
jako dzialk t nr 2561o pow. 9,3600 ha, ha, zajEte w dniu 31 grudnia

publicznej (krajowej)

- Nr

Kalwaria717 relacji: sochaczew- Mszczon6w- Gr6jec- G6ra

Kolbiel- Mirisk Mazowiecki.
jest nieustaiony' Brak jesi
wlasciciel dzialki nr2561w dniu 31 grudnia i998 roku i obecnie
dokument6w Swiadcz4cych o prawie wlasnoSci'

Uzasadnienie
wnioskiem

z

dnia

2I

marca 2018 roku,

nr o.wA'Z-3J011'248'2018'AG

Generalna

nabycia przez Skarb Paristwa' z dniem
Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad wyst4pila o stwierdzenie
'13 ust. I i 3 ustawy z 13 paadziernika 1998 roku - Przepisy
stycznia 1999 r. na podstawie art.

1

publiczn4 (Dz. U' Nr 133, poz' 872 z po^n' zm')
wprowadzaj4ce ustawy reformuj4ce administracjg
Rudzienko gmina Kolbiel'
opisanej wyZej nieruchomosci, polozonej w obrEbie

prawa wlasnosci
zajgtej

w dniu 3l grudnia

1998 roku pod drogg publiczn4 (krajow4)

nr 7L7 relacji:

sochacz

Ustalono, 2e droga Nr 717 w
Mszczon6w- Gr6jec- G6ra Kalwaria- Kolbiel- Mirisk Mazowiecki'
Rady Ministr6w zdnia2 grudnia 1985 r'
dniu 31 grudnia 1998 r. byta zgodnie z Uchwar4Nr 192

(M.P. 1936 nr 3 poz. 16) drog4 krajow4'

Przepisart.T3ust.lpowotanelwykejustawystanowi,2enieruchomoScipozostaj4cewdniu
terytorialnego'
3l grudnia 1998 roku we wladaniu Skarbu Paristwa lub jednostek samorz4du
z
publiczne z dniem 1 stycznia 1999 roku staj4 sig
niestanowi4ce ich wlasnosci, a zaiEte pod drogi
jednostek samorz4du terytorialnego' za
mocy prawa wlasnosci4 Skarbu Paristwa lub wlasciwych
wieczystej przejScia na wlasnosc Skarbu
odszkodowaniem. podst 4 do ujawnienia w ksigdze

)

)

Paristwa lub jednostek samorz4du terytorialnego nieruchomo6ci,

o kt6rych mowa

w

ust. 1, jest

ostateczna decyzjawojewody (ust. 3 ).

Nabycie wlasno6ci nieruchomoSci z mocy prawa na podstawie pr4rwolanego wy2ej przepisu
uzaleinionejest od l4cz'rego spelnienia w dniu

l.
2.

3

I

grudnia I 998 roku nastgpuj4cych przeslanek:

zajgcia nieruchomoSci pod drogg publiczn4,

pozostawania nieruchomoSci

we wladaniu

Skarbu Panstwa lub jednostek samorz4du

terytorialnego,

3'

braku przyslugiwania prawa wlasno$ci nieruchomoSci Skarbowi Paristwa lub iednostkom
samorz4du terytorialnego.

Brak spelnienia kt6rejkolwiek z pov,rylszych przeslanek stoi na przeszkodzie uwlaszczeniu Skarbu
Paristwa lub jednostek samorz4du terytorialnego z dniem
podstawie tego

przepisu.

I stycznia 1999 roku w nieruchomosci na

:

Zezgromadzonej w sprawie dokumentacji, tj.

o
.

wskazuj4cej na zajgcie nieruchomo6ci stanowi4cej dzialkg nr 2567 pod drogg krajow4,

lvypisu

z

rejestru grunt6w wg. stanu na 3I.12.1998

r. nr

G.K.I.6621

.K.l.2lZ.20Ig z

dnia

19.06.2018 r.,

.
.

wyrysu zmapy ewidencyjnej Nr. GK.I.66221.K.2.74.2078,

infqrmacji zawartej w pi(mie GDDKiAz dnra}l.B.z0l8 r. znak: O.WA.Z-3.7011.24g.201g.AG,

wynika, Ze wymieniona w osnowie decyzji nieruchomoS6 w dniu 3l grudnia 1998 roku
wchodzila w sklad drogi publicznej (krajowej) w 717 relacji: Sochaczew- Mszczon6w- Gr6jec- G6ra
Kalwaria- Kolbiel- Mirisk Mazowiecki, zaliczanej do kategorii dr6g krajowych zgodnie z Uchwal4 nr
192 Rady Ministr6w z dnia 2 grudnia 1985 roku w sprawie zaliczenia dr6g do kategorii dr6g
krajowych (M.P. 1986' nr 3 poz. 16). Zgodnie z art. 103 ust.

I powoianej

wy2ej ustawy

z

dnia

13

paidziernika 1998 roku Rada Ministr6w okreSli, w drodze rozporz4dzenia, do dnia 3 | pa2dziemika
1998 r., wykaz dr6g krajowych i wojew6dzkich. Droga nr 717 (obecnie nr 50) zaliczonajest do
kategorii dr6g krajowych na podstawie Rozporz4dzenia Rady MinistrSw z dnia

w sprawie

31

l5 grudnia l99g roku
ustalenia wykazu dr6g krajowych i wojew6dzkich (Dz.U. 1998 nr 160 poz.l07l).

W trakcie postgpowania wyja5niaj4cego ustalono tel, Le przedmiotowa nieruchomos6 w dniu
grudnia 1998 roku nie stanowila wlasno6ci Skarbu Paristwa ani jednostek samorz4du

terytorialnego. Wla6ciciel dzialki

nr

2567

w dniu 31 grudnia 1998 roku i obecnie iest nieustalonv.

Brak jest dokument6w Swiadcz4cych o prawie wlasno6ci.

Ustalono rel, 2e dla przedmiotowej nieruchomo6ci nie zostala zalohona ksigga wiecrysta, jak
r6wnie2 brak jest teZ innych dokument6w potwierdzaj4cych, ze okreSlonym osobom przysluguj4 do
niej prawa rzeezowe.

W zwi4zku z powylszym, uznat nale|y,2e nieruchomoSd ta posiada nieuregulowany
prawny.

stan

)

zgodnie z arL.713 ust. 5

ust

z

dnia2l sierpnia

199'7

t' o gospodarce

nieruchomoSciami

(Dz'Uz2018T.poz.121zpoLn'Zm.)nieruchomo6ci4onieuregulowanymstanieprnymjest
innych
albo
na brak ksiggi wieczystej, zbioru dokument6w
nieruchomos6, dla kt6rej ze wzglgdu

dokument6wniemoZnaustali6os6bkt6rymprzysluguj4doniejpr^rzeczowe.
Informacji
2018 r. zamieszczonym w Biuletynie
obwieszczeniem z dnia 16 sierpnia
przeslanym do Starosty
Wojew6dzkiego w Warszawie oraz
Ptrblicznej Mazowieckiego Urzqdu
otwockiegoiW6jtaGminyKolbiel,WojewodaMazowieckizawiadomilowszczEciupostgpowanlaw
polozonej w
Paristwa prawa wlasnosci nieruchomosci
skarb
przez
nabycia
sprawie stwierdzenia
jako dzialkn nr 2567 o p
oznaczonej w ewidencji grunt6w
iel,
Kolb
grn.
Rudzienko,
obrgbie

9,3600ha.wterminiel4dnioddniapodaniaogloszeniadopublicznejwiadomosci'niezglositysig
osoby,kt6rymprzystuguj4prawafzeczowedoprzedmiotowejnieruchomosci.

Kolejn4przeslank4zastosowaniaart'73ust.1w/wustawyzdnja13paldziernikal998r.jest
przeslanka

wlad

a Publicznego'

Wmyslprzepis6wodrogachpublicznychdozarz4dcydrogina|eirywszczeg6lnosci
utz4dzert
drogowych obiekt6w inzynierskich'
utrzymanie n ierzchni drogi, chodnik6w,
zabezpieczai4cych ruch

i

innych wz4dzeh zwi4zanych

z

drog4' Czynnosci

te

Swiadcz4 o

i2 dla
w orzecznictwie administracyjnym wskazuje siQ'
wykonywaniu wladztwa publicznego. Dlatego
mvi4zanych
nalezy wykazat' wykonywanie prac
udowodnienia przeslanki wladania nieruchomoSci4
NSA z <inia i4
modernizacj4, odsniezaniem (np'wyrok
jej
konserwacj4,
drogi,
rn.in. z utrzymaniem
1972653)'
r' sygn' akt I OSK I4'7112007 L olonica
listopada 2008

awrazzni4wlw dzialkanr256.T,przed dniem3i
Drogakrajowa nr,7I7(obecnienr50),
Publicznych' dzialai4cei
we wladaniu Dyrekcji okrEgowej Dr6g
grudnia 199g roku i w tym dniu byty
wimieniuinarzeezSkarbuParistwa.Wladaniet4nieruchomo6ci4polegalonawykonylvanlu
na prace
ponoszeniu naklad6w finansowych
utrzymania i eksploatacji drogi i
czynnosci dotycz4cych

zymaniowe,

i
w tym m.in. wykonywanie remont6w nawierzchni

biez4ce utrzymanie drogi w

okresieletnimizimowymokre6lonychwustawiezdnia2TmarcalgS5rokuodrogachpub|icznych,a
12'01'2018 roku '
Dr6g Krajowych i Autostrad z dnia
Dyrekcji
Generalnej
oswiadczenie
potwierdza to
przez
w sprawie, potwierdzaj4cy fakt sprawowania
oswiadczenie to przyjgto jako dowod
Skarb

P an

stw

a wladzlw a nad przedmi otow4 n ieruchom

o sc i 4'

wtymstaniefakrycznymiprawnymstwierdzam'Zeopisanawosnowiedecyzji
pa2dziemika 1998 r' Przepisy
art. 73 ust 1 ustawy z dnia 13
swietle
w
sig
stala
nieruchomos6
wprowadzajqce..,......,,zmocyprawa,zdniemlstycznialgggrokuwlasnoSci4SkarbuParistwa.

Napodstawieart.35ust.lustawyzdnia6lipcalgS2r.oksiggachwieczystychihipotece
(Dz.U.z2011r'poz.|00,72e2m.)wlaScicielnieruchomoScijestobowi4zanydoniezwlocznego
zrozenjawniosku o ujawnienie swego

pr

a

w ksigdze wieczystej.

jak
Bior4c powyZsze pod uwagq postanowiono

w rozstrzygnigciu'

odniniejszejdecyzjiprzystugujestronomprawowniesieniaodwolaniadoMinistra

)

Infrastruktury

i

Budownictwa za po$rednictwem wojewody mazowieckiego (na adres:

Urz4d Wojew6dzki

w Warszawie Plac6wka Zamie

iedlcach, ul. Pilsudskieeo

Siedlce), w terminie 14 dni od dnia dorscze

'!
Niniej sza decy zja zwolniona z oplaty
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. l827ze
NieruchomoSci w Siedlcach.

wy z dnia 16 listopada 2006 roku o
- st. specjalista Skarbu Panstwa i

,s i C')
,7'\

Otrzymuia:

l.

3.

4.

Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych

ul. Miriska 25, 03-808 Warszawa
Skarb Paristwa - Starosta Otwocki
wykonuj4cy zadatia z zakresu administracji rz4dowej
ul. Komunard6w 10, 05-402 Otwock
celem podania decyzji do publicznej wiadomosci, stosownie do art. 49 k.p.a
oraz' n adeslanie potwierdzenia publicznego o gloszenia decyzji
W6jt Gminy Kolbiel
ul. Szkolna l, 05-340 Kolbiel
celem podania decyzji do publicznej wiadomoSci, stosownie do art. 49 kp.a
oraz nadeslanie potwierdzenia publicznego ogloszenia decyzji
a/a.

Ostateczna decyzie otrzymuia:
1. Starosta Otwocki
ul. Narutowicza 6,08-200 tr osice
- jako organ prowadz4cy ewidencjg grunt6w
2. S4d Rejonowy w Otwocku
IV Wydzial Ksi4g Wieczystych - zapoSrednictwem Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowyclr
i Autostrad Oddzial Zarz4dzaniaDrogami i Mostami

Tel.25

644

7l

53

