STAROSTA
AUGUSTOWSKI
Augustów, dnia 19.06.2019 r.
GK.683.5.51.2018.CB

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 23 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 129
ust. 5 pkt 3, 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a i 2, art. 133 pkt 2, art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), działając z urzędu
OR ZE KA SIĘ :

1) Ustalić odszkodowanie w wysokości 26 300,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy
trzysta złotych) za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną
w obrębie 2 Miasta Augustów, oznaczoną nr ewid. 2312/1 o pow. 0,0038 ha (brak księgi
wieczystej), która stała się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Augustów,
na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Augustowskiego Nr 8/2017 z dnia 21.11.2017 r.,
znak: AB-VII-2.6740.1.95.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
obejmującej budowę ul. Wilczej w Augustowie.
2) Zobowiązać Burmistrza Miasta Augustowa do złożenia odszkodowania ustalonego
w punkcie 1 na okres 10 lat do depozytu sądowego, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna.

U ZASADNIENIE
W dniu 21.11.2017 r. Starosta Augustowski w oparciu o przepisy ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych podjął decyzję Nr 8/2017 z dnia 21.11.2017 r., znak:
AB-VII-2.6740.1.95.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej
budowę ul. Wilczej w Augustowie.
Na mocy ww. decyzji została podzielona nieruchomość oznaczona nr ewid. 2312,
położona w obrębie 2 Miasta Augustowa, figurująca wówczas w ewidencji gruntów jako
własność Haliny Ołdak i brak jest informacji o założonej dla tej nieruchomości księdze
wieczystej lub zbiorze dokumentów.
W wyniku powyższego wydzielona została nieruchomość oznaczona nr ewid. 2312/1
o pow. 0,0038 ha, przeznaczona pod budowę przedmiotowej ulicy, która z dniem
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03.01.2018 r. (dzień, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała
się ostateczna) stała się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Augustów, stosownie do
art. 12 ust. 4 pkt. 2 ww. ustawy.
Ustalono, iż ww. osoba posiadała tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości,
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Augustowie z dnia 10.11.1966 r., w którym
przedmiotowa nieruchomość była oznaczona nr ewid. 1050. Po dokonaniu w 1981 r.
modernizacji operatu ewidencji gruntów nieruchomość ta otrzymała nr ewid. 2312. Biorąc
powyższe pod uwagę stwierdzono, że Halina Ołdak była uprawniona do otrzymania
odszkodowania za działkę nr ewid. 2312/1 o pow. 0,0038 ha.
Na podstawie art. 12 ust. 4f ww. ustawy odszkodowanie za nieruchomości przejęte
pod drogę publiczną, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości,
użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje
do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Na podstawie art. 12 ust. 4a ww.
ustawy decyzję ustalającą wysokość przedmiotowego odszkodowania wydaje
organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stosując przepisy
o gospodarce nieruchomościami, stosownie do art. 12 ust. 4 a i art. 12 ust. 5 ww. ustawy.
Zasady ustalenia wysokości odszkodowania zostały określone w Dziale III Rozdziale
5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a zasady wyceny
nieruchomości, niezbędnej do tego ustalenia, w Dziale IV Rozdziale 1 ustawy. Ustalenie
wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego,
określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2), a opinia ta ma formę operatu
szacunkowego (art. 156 ust. 1). Podstawę ustalenia odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem
art. 135, wartość rynkowa nieruchomości (art. 134 ust. 1), przy określaniu której uwzględnia
się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan
nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami (art. 134
ust. 2). Zgodnie z art. 154 ustawy 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, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach
nieruchomości podobnych.
Na potrzeby ustalenia przedmiotowego odszkodowania został sporządzony przez
rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, określający wartość przejętej nieruchomości
pod przedmiotową drogę na kwotę 26 300,00 zł, w tym wartość gruntu – 6 200,00 zł; wartość
nasadzeń – 300,00 zł (jabłoń – 1 szt.); wartość naniesień – 19 800,00 zł (ogrodzenie z siatki
na słupach stalowych obsadzonych w cokole, budynek garażowy, jednostanowiskowy,
wolnostojący).
Autor wyceny zastosował metodykę do obliczenia wartości nieruchomości polegającą
na podejściu porównawczym, metodą porównywania parami. Rzeczoznawca majątkowy
ustalił, iż brak jest wystarczającej ilości transakcji nieruchomościami podobnymi do
przedmiotu wyceny (przeznaczenie pod drogi publiczne), dokonał więc analizy
nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod usługi, handel i podobne – biorąc pod uwagę
fakt, iż nieruchomościami przyległymi do przedmiotu wyceny w większości są tereny
o takim przeznaczeniu. Nadmienił, iż do analizy wybrał 55 transakcji nieruchomościami
podobnymi, uwzględniając rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie
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miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan
zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości
podobnych. Wartość drzew i krzewów rzeczoznawca określił w oparciu o pozycję
metodyczną H. B. Szczepanowskiej „Metoda wyceny wartości drzew na terenach
zurbanizowanych dla warunków polskich” oraz „Szacowanie plantacji wieloletnich”
K. Zmarlickiego. Wartość naniesień rzeczoznawca majątkowy określił korzystając
ze zbioru cen jednostkowych robót budowlanych (katalog eBistyp; BCI.Ceny
jednostkowe robót – II kwartał 2018), uwzględniając przy tym współczynnik regionalny
i stopień zużycia.
Operat szacunkowy stanowi sformalizowaną prawnie opinię rzeczoznawcy
majątkowego, wydawaną w zakresie posiadanych przez niego wiadomości specjalnych
odnośnie szacowanej nieruchomości. Operat szacunkowy jest dowodem w sprawie i podlega
ocenie, tak jak każdy inny dowód, stosownie do art. 77 § 1 Kpa. Jednak ani sąd, ani organ
prowadzący postępowanie administracyjne nie może wkraczać w merytoryczną zasadność
opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi,
które posiada biegły. Powinien jednak dokonać oceny operatu szacunkowego, jak już
wskazano wyżej, pod względem formalnym, to jest zbadać, czy został sporządzony
i podpisany przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy
treści, nie zawiera niejasności, pomyłek, braków, które powinny być sprostowane lub
uzupełnione, aby dokument miał wartość dowodową. Wskazać przy tym należy, że pozycja
rzeczoznawcy majątkowego, w oparciu o przepisy ustawy, jest zbliżona do statusu osoby
zaufania publicznego. Zarówno przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również
standardy zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy
dokonywaniu wyceny nieruchomości obowiązek wykorzystania zarówno swojej wiedzy
specjalistycznej, jak i dokładania należytej staranności. Ocena operatu szacunkowego przez
organ administracji nie jest możliwa w takim zakresie, w jakim miałaby dotyczyć wiadomości
specjalnych.
Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy stanowi
zatem dowód, że opisana w nim nieruchomość ma określoną wartość, a z kolei wartość
ta jest podstawą określenia ceny. Rzeczoznawca majątkowy ma zatem wpływ na
ustalenie wartości nieruchomości, co jednak nie oznacza związania organu ustaleniami
uzyskanej opinii rzeczoznawcy majątkowego. O wysokości odszkodowania decyduje
właściwy organ, on więc ocenia prawidłowość sporządzenia i wiarygodność otrzymanej
opinii. Na organie spoczywa również obowiązek dokładnego wyjaśnienia wszystkich
istotnych dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy elementów oraz podjęcia niezbędnych
działań zmierzających do prawidłowego ustalenia wartości nieruchomości i należnego
za nią odszkodowania.
W toku prowadzonego postępowania, stosownie do art. 75, art. 77 § 1 i art. 80 Kpa,
dokonano analizy i oceny sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu
szacunkowego. Ustalono, iż wycenę wykonał i podpisał Jarosław Skrypko posiadający
uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego Nr 5919. Uznano, że operat szacunkowy
odpowiada wymogom prawa i standardom zawodowym, autor wskazuje i uzasadnia
metodę zastosowaną do wyceny, czynniki wpływające na kształtowanie się cen
transakcyjnych, jak również uwzględnia ceny nieruchomości występujące na określonym
rynku lokalnym. Stwierdzono, iż operat szacunkowy zawiera wymaganą przepisami treść
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oraz nie zawiera niejasności, pomyłek, czy braków, które mogłyby wpłynąć na prawidłowość
wykonania wyceny przedmiotowej nieruchomości. Wobec powyższego należy stwierdzić,
iż operat szacunkowy jest wiarygodny i posiada wartość dowodową w przedmiotowej
sprawie.
W trakcie przedmiotowego postępowania ustalono, że Halina Ołdak nie żyje, co
zostało potwierdzone w bazie PESEL dostępnej w Zintegrowanym Systemie Informacji
o Nieruchomościach, prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju. Powyższy fakt
potwierdziła również w siedzibie tut. urzędu córka Haliny Ołdak, oświadczając ponadto,
że według jej wiedzy po zmarłej nie został stwierdzony krąg spadkobierców.
Tutejszemu organowi nie są znani spadkobiercy po ww. osobie. Brak jest
też informacji o spadkobiercach w Rejestrze Spadkowym (strona internetowa https://
rejestry-notarialne.pl), prowadzonym na podstawie art. 95i ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 z późn. zm.). W świetle dokumentów
znanych organowi nie ma możliwości ustalenia osób, którym przysługują prawa rzeczowe
do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż odszkodowanie za nieruchomość
oznaczoną nr ewid. 2312/1 o pow. 0,0038 ha, przysługujące nieustalonym spadkobiercom po
Halinie Ołdak, powinno zostać ustalone z uwzględnieniem przepisów o nieuregulowanym
stanie prawnym, zawartych ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jak bowiem stanowi
art. 133 pkt 2 ww. ustawy odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego na okres
10 lat, jeżeli odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym. Natomiast jak stanowi art. 113 ust. 6 i ust. 7 przez nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, której właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało
zakończone postępowanie spadkowe.
Podjęcie z depozytu sądowego ustalonego odszkodowania może nastąpić po
przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie spadku po Halinie Ołdak.
Po upływie ww. okresu depozyt ulega likwidacji przez sąd na rzecz Skarbu Państwa
na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych
depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) i w trybie przewidzianym
w art. 69318–69322 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.). Likwidacja depozytu nie powoduje
uchylenia skutków prawnych zwolnienia się dłużnika z wypłaty odszkodowania, jakie
powstały z dniem jego złożenia do depozytu sądowego, tj. pomimo likwidacji depozytu
wpłacenie odszkodowania do depozytu wywołało skutki takie jak spełnienie tego
świadczenia.
Biorąc powyższe pod uwagę, działając na podstawie art. 49 Kpa, podano
do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania zmierzającego do ustalenia
odszkodowania za przedmiotową nieruchomość. Ogłoszenie Starosty Augustowskiego
zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Augustowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu w dniu
19.09.2018 r. na okres 14 dni. W terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się
osoby, którym przysługuje prawo do nieruchomości i posiadają dokumenty potwierdzające te
prawa.
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Stosownie do art. 10 Kpa zawiadomiono o zgromadzonym materiale dowodowym,
umożliwiając w terminie 7 dni zapoznanie się z nim, informując przy tym strony o wartości
przedmiotowej nieruchomości, wynikającej ze sporządzonego operatu szacunkowego. Strony
w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag bądź wniosków.
Mając powyższe na względzie orzeka się jak w sentencji decyzji.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody
Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Augustowskiego w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. poprzez publiczne obwieszczenie i udostępnienie
decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie. Decyzję
uważa się za doręczoną ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
GEODETA POWIATOWY
(podpis odręczny)

OTRZYMUJĄ:
1. BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
2. Podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie (na okres 14 dni),
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.
3. A/A.
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