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DECY

DzU. 22018 r. poz. 1474), art. l29ust. 5 pkt 3, art. l32ust. 14 2, art. 133 pkt. 2w zviqz,ku
z art. 113 ust.6 i 118a ust. 3, ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo5ciami
(t.j.Dz.U.z2ol8r.Wz.22O4)o. .104i ar|.l07 ustawyzdnia14 czetwcalg60r.Kodeks
postgpowania administracyjnego (t j. Dz. IJ . z 2018 r. poz. 2096 z poin. zm).

ustala:

1.

idencyjna nr ll2l o pow. 0,0040 h4 z obrgbu ewidencyjnego 0006 - Dziechciniec gm.
Wi4zowna.

depo u s4dowego na okres 10lat.
3. Zaplata odszkodowania winna nast4pi6 w t inie 14 dni od dnia, w ktorym niniejva

decyzja stanie sig onalna.

sygn. SPN -V.7534.4.458.2017.18H znaczyl Starostg Powiatu Garwoliriskiego jako organ
wlaSciwy do zalatwienia sprawy ustalenia sokoSci odszkodowania na rzeczSkarbu Paristwa
za grunt wydzielony pod drogg, na podstawie decyzji Starosty Otwockiego rtr 312o16 z dnia
4 sierpnia 2O16r. zenualaj4cej narealizacjg inwestycji drogowej podnazw4: Przebudowadrogr
publicznej gminnej 270830W Malcan6w - Dziechciniec, obejmuj4cej m.in. dzialkg
ewidencyjnlnr ll2r o pow. 0,0040 h4 z obrgbu 6-Dziechciniec gmina Wiq.zowna.

Stosownie do art. 12ust. 4pkt2ustawy o szczegolnychzasadachprzygotowania irealizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, nieruchomo$ci lub ich czgsci staj4 sig z mocy prawa
wlasno6ci4 odpowiednich jednostek s 4du terytorialnego z dniem, w kt6rym decyzja

pod n 4: Przebudowa drogi publicznej gminnej 270830W Malcan6w - Dziechciniec, sig

ostateczna w dniu 7 listopada 2016 r.
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Panstwa.

orzekajqcym w I instancji jest Sitarosta Otwocki i jednocze$nie St sta Otwocki jako organ

Wojewoda Mazowiecki uznal, ii:. zaistnialy w sprawie okolicznoSci powoduj 4ce wytrqczenie z
zalafwienia spr y Starosty Otwockiego.

ze dzialka' ewidencyjna nr l/2 o pow. 0,04 ha, z ktorej zostaLa dzielona dzialka nr I/2I

idencyjna nr Tl2l o pow. 0,0040 ha z obrgbu ewidencyjnego 0006 - Dziechciniec
gm. Wi4zo a.

Z anahzy elektronicznej ksigpli wieczystej nr WAIO/O002495315 nlka, Zew ksigdze tej

Pan a jako wlaSciciela do dziallki nr ll2.

6 - Dziechciniec. W piSmie z dnia 14 marca 2018 r. nr .683.104.2.2016 Lp Starosta

jqc4 p o dzial nieruchomo Sci. "

nieruchomoSciami (Dz.U z 2OI8 r. poz. l2l z poin. nn.) zasobem nieruchomo.fci Skarbu
Pafrstwa gospodaruj4,zzastrzezeniem ust. le, art.43 ust. 2 i 4, art.51, aft. 57 ust. I, art. 5g-60,
starostowie, wykonuj4cy zad,ania z zakresu administracji rz1dowej, migdzy innymi: skladaj4
wnioski o zalo2enie ksiggi wieczy'stej dla nieruchomoSci Skarbu Paristwa orzowpis w ksigdze
wieczystej (at.23 ust.l pkt 9 ustawy o gospod e nieruchomoSciami). Organem wlaSciwym
w sprawie ujawnienia w ksigdze vrieczystej jako wlaSciciela Skartu Paris do dzialki bgd4cej
przedmiotem niniejszego postgpo,w a jest Starosta Otwocki.

Brak tytufu wtrasnoSci Skarbu llaristwa do prze iotowej nieruchomoSci powoduj eto, Zena
dzieh dania decyzii z dnia 4.08.2016 r. Nr 36/2018 przez Starostg Otwockiego

Wpis w ewidencji gruntow i budynkow Sk u Panstwa jako wlaSciciela, nie przesqdza
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sygn. IV S a 1862/13, stwierdzil:

,,1 . Wpis w rejestrze okreSlonej osoby jako wlaSciciela nie przes4dza absolutnie o jej pr ach
do danej nieruchomo6ci w z esie powierzchni lub granic. Wpis ewidencyjny co do osoby

dziatek nie mozna dochodzic i uclowadnia6 p wlaSciciela.

scalaniu, gospodarce przestrzennej itp."

nr GN.683.104.2.2016 L.P Starosta Ot cki przeslal decyilg Naczelnika Gminy Wi4zowna
nrG. V.7431124/87 zdna5 gnldnia 1987 r.zaf,vrerdzaj4capodzralnieruchomoSci. WpiSmie
ponadto stwierdzono, 2e w <;hwili wydania arzeczenia wladztwo d.og publicznych
przysfu grwalo Skartowi Pafrstwa.

Po dokonaniu analizy podslawy prawnej decyzji Naczelnika Gminy WiEzowna ff
G.)(JV.7431124187 zdnia5 grudnia 1987 r. nalezy stwierdzid, 2e decyzjl powyzsz4Naczelnlk
Gminy Wi4zownazatwierdzll podzial. nieruchomoSci w oparciu o przepis afi.L2ust. 3 ustawy
z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce nieruchomoSciami i wywlaszczariu nieruchomoSci

terenowego organu administracji pari owej, zatwierdzaj4cej projekt podziafu.". W decyzji

wlasnoSc Pairstwa zdniem,w kt6:rym decyzjalub orzeczenie o podziale staly sig ostateczne lub

Wi4zowna nie moze stanowid t' wlasnoSci dla dziallki nr l/2 o pow. 0,04 ha, z Worej
zostala wydzielona dzialkanr l/21z obrgbu 6 - Dziechciniec.

W nt,i4zlcu z powy2szym pnzedmiotow4 nieruchomoSc na dzieri wydania decyzji przez

z tym przepisenr, przez nierucltomofi o nieuregulowanym stanie p ym rozumie sig
nieruchomo6i, dla ktorej zewzglEduna brak ksiggi wieczystej, zbioru dokumentow albo innych
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nr G.683- T.2018-ZG wszczEll postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenia
odszkodowaniaza nieruchomoSd;o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczon1 jako dnalka
ewidencyjna nr l/21 o pow. 0,0040 ha z obrgbu ewidencyjnego 0006 - Dziechciniec gm.

Przebudowa drogi publicznej gminnej 270830W Malcan6w - Dziechciniec. JednoczeSnie na

Wysoko6c odszkodowani4 zgodnie aft. 18 ust.l ustawy z dnia L0 ietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
ustala sig wedlug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej przezorgan lt instancji oraz wedlug jej wartoSci z dnia,w kt6rym nastgpuje
ustalenie wysoko6ci odszkodowania.

Wysoko6i odszkodowania ustalono w oparciu o wartoSd rynkow4 nieruchomoSci ustalon4
przez tzeczoznawc9 maj4tkoweg;o Pani4 Malgorzatg Kierenko nr upr. 6489, w operacie
szacunkowym z dnia 10 kwietniit 2o17 r., sporzqdzonym wedtug stanu nieruchomoSci z dnia
wydania decyzji o zezwoleniuL na realizacjg inwestycji drogowej i wedfug warto6ci
nieruchomo6ci na dziefi wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania. Aktualno5i

odszkodowania z tytutu przejgcia przez ing Wi4zowna prawa wlasnoSci nieruchomoSci

W niniejszej sprawie rzeczomtawca maj4tko , w operacie bgd4cym podstaw4 ustalenia
wysokoSci odszkodowania zastosowd podej6cie porownawcze, metodg por6wnywania
parami.

nieruchomoscipodobnychdonieruchomoSci cenianej.
Przy zastosowaniu metody por6 ania parami, zgodnie z $ 4 ust. 3 rozporz4dzenia
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porownywaniaparami por6wnuje sig nieruchomo6i bgd4c4 przedmiotem wyceny, ktorej cechy

nieruchomo6ci.

nieruchomofici, przeznaczenie w planie miejscowym, stopief osazenia w urzpdzenia

i cechach ni chomo6ci podobrrych.

przestrzennego ny Wiq4ovna oraz to, 2e ceny nieruchomo$ci w badanym okresie
utrzym aly sig na stalym poziomie.

W orzecznictwie s4dowo - administracyjnym uksaaltowal siq pogl4d, Le organprowadz4cy
postgpowanie nie mo2e wkraczac w merytoryczn4 zasadno66 opinii rzeczoznawcy
maj4tkowego, poniewaZ nie dysponuje wiadomoSciami specjalnymi, kl6re posiada biegly.
Powinien jednak dokonac oceny operatu szacunkowego pod wzglgdem formalnym,tj. zbad.ac
czy zostal on zrobiony i podpisaniy przezuprawnion4 osobg, czy zawierawymagane przepisami
pmwa elementy treSci, nie zaLwiera niejasnoSci, pomyle! brakow ttore powinny by6
sprostowane lub uzupelnione, aby dokument mial wartosi dowodow4.

W ocenie organu I instancji op szacunkowy z dnia 10 kwietnia 2017 r., kt6rego
aktualno6i zostala potwi zona klauzul4z dnia4 wrzefinia2}l8 r., naleiry uznatza dokument

0,0040 ha z obrgbu idencyjnego 0006 - Dziechciniec gm. wi4zowna.
W 6wietle powylszych faktow nalelalo otzecjak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

nieruchomoiciami, od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Woj ody

d jej otrzymania.

1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.Dz.IJ.220t8 r. pot.2096 zpoLn. zm.)

Urzgdu iny Wi4zowna. Pona.dto decyzja zamieszczona zostanie w Biuietynie Informacii
Publicznej Starostw-a Powiatowego w Ga olinie.
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Powiatowego w inie.

Ot muj4:

na tablicy ogloszet'r ., a nastgpnie

na tablicy ogloszeri gdu, a nastgpnie

tel.25 684 2961

z Fdu - Z,errcn Gdazka - 6i61.

NieruchomoSciami Starostwa

pro$b4

2.

J.


