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Załącznik nr 2: 

 

Wykaz wniosków złożonych do dnia 03.12.2015 r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po spotkaniu 

informacyjnym, które odbyło się w dniu 26.11.2015 r. w Luzinie w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku 

Lębork (wrz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 2 i 3 – na terenie gminy Luzino. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku : 

Odpowiedź na wniosek 

1. Anna Grubba-Czerwionke 

Wniosek z dnia 

26.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.34 

Projektowany odcinek drogi dojazdowej został wytrasowany w sposób ograniczający do minimum 

obszar ingerencji w Pani nieruchomość (tzn. projektowana droga przebiega bezpośrednio przy 

granicy Pani działki i działki leśnej będącej własnością Lasów Państwowych). Takie poprowadzenie 

projektowanej drogi dojazdowej zapewnia działkom, które w wyniku budowy drogi ekspresowej 

zostają „odcięte” od drogi publicznej, wymagany dojazd. Projektowany układ umożliwia poprawną 

obsługę Pani działki o numerze 173/2 oraz działki Lasów Państwowych. Do odpowiedzi załączono 

rysunek Rys. Nr 1. 

 

2. Mariola Piepiórka 

Wniosek z dnia 

29.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.35 

Informujemy, że w związku z inwestycją realizowaną w oparciu o decyzję o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID), na podstawie obecnie obowiązujących 

przepisów, wypłacane jest odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa 

prawa własności nieruchomości. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości ustala się według stanu nieruchomości z dnia 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dlatego też brak jest możliwości 

ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty przed wydaniem decyzji ZRID. Dopiero decyzja 

ZRID staje się podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania. 

Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę. W toku 

prowadzonego postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji ustalającej 

odszkodowanie urząd Wojewody Pomorskiego powołuje biegłego w zakresie wyceny 

nieruchomości (rzeczoznawcę majątkowego). Biegły sporządza wycenę przejmowanej  
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na własność Skarbu Państwa nieruchomości, która to stanowi podstawę do ustalenia wysokości 

należnego byłemu właścicielowi odszkodowania.  

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy w przypadku, gdy decyzja  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadany został rygor natychmiastowej 

wykonalności, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem,  

w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany,  

w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego  

na czas ustalony w treści decyzji ZRID. 

Zgodne z obowiązującymi unormowaniami prawnymi przy ustalaniu wysokości odszkodowania 

obowiązują poniższe zasady: 

 przy wycenie przejmowanej nieruchomości stosuje się tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą 

jeżeli wartość nieruchomości ustalonej według dotychczasowego sposobu użytkowania jest 

mniejsza niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne to wartość wywłaszczonej 

nieruchomości określa się według korzystniejszego przeznaczenia drogowego. Ponadto, jeżeli 

nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości rynkowej to biegły ustala wartość 

odtworzeniową, odzwierciedlającą wysokość kosztów niezbędnych na odtworzenie danego 

składnika majątkowego, pomniejszonych o stopień jego zużycia oraz uwzględniających 

koszty niezbędnej dokumentacji i nadzoru, 

 wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji 

ZRID przez Wojewodę oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie 

wysokości odszkodowania, 

 w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości 

objętej decyzją ZRID odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni 

lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od: dnia 

doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, której nadany został rygor 

natychmiastowej wykonalności lub dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID 

rygoru natychmiastowej wykonalności albo dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna, 

to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości,  

 w przypadku gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem 
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mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość 

odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi 

wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł  

w odniesieniu do tej nieruchomości, 

 jeżeli na wycenianej nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe  

(m.in. użytkowanie, służebność) to wysokość odszkodowania przysługującego 

dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o kwotę 

równą wartości tych praw, wypłacaną osobom którym te prawa przysługiwały, 

 jeżeli na nieruchomości lub na prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości jest 

ustanowiona hipoteka, to hipoteka ta wygasa w części dotyczącej nieruchomości 

przejmowanej pod drogę, a wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu 

właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o odszkodowanie ustalone  

dla wierzyciela z tytułu wygaśnięcia hipoteki w wysokości świadczenia głównego wraz  

z odsetkami (w przypadku gdy zadłużenie z tytułu hipoteki przewyższa wartość 

nieruchomości to całość odszkodowania przysługuje wierzycielowi hipotecznemu  

- z pominięciem bonusów za wydanie nieruchomości, tj. dodatkowych 5% i 10 000,00 zł).  

W przypadku, gdy przejmowana działka jest tylko częścią obciążonej hipoteką większej 

nieruchomości, na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego wierzyciel hipoteczny 

może wyrazić zgodę, by całość odszkodowania otrzymał właściciel bądź użytkownik 

wieczysty (jeśli uzna, że odszkodowanie nie wpływa na zabezpieczenie kredytu).  

W przypadku gdy decyzji ZRID nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 

odwołanie się od decyzji ZRID którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje obowiązku wydania 

nieruchomości i nie wstrzymuje uprawnień do rozpoczęcia robót budowlanych. 

UWAGA! 

Odszkodowanie za przejmowane nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom 

nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości 

ograniczone prawo rzeczowe (mi.in. użytkowanie, służebność, hipoteka). Osoby te ustalane są na 
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podstawie ujawnionych w księdze wieczystej danych. Dlatego też, jeżeli w księdze wieczystej 

widnieją nieaktualne wpisy należy je zaktualizować. Zmiany mogą wynikać z takich sytuacji jak: 

nieujawnienie praw do spadku po osobie zmarłej, wykreślenie hipoteki, ustanie służebności.  

Jednocześnie zgodnie z przepisami Wojewoda zawiadamia właścicieli oraz użytkowników 

wieczystych o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, o wydaniu decyzji ZRID 

oraz o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na adres ujawniony 

w ewidencji gruntów i budynków we właściwym Starostwie Powiatowym. Wobec powyższego 

jeżeli w ewidencji gruntów i budynków widnieją nieaktualne wpisy (zwłaszcza dotyczące adresu 

zamieszkania lub adresu do korespondencji) należy je zaktualizować.  

Wszelkie nieaktualne dane zawarte w księgach wieczystych lub ewidencji gruntów i budynków 

wpływają na wydłużenie całego procesu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania lub 

mogą powodować konieczność przekazania odszkodowania do depozytu sądowego. 

 

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych  

i Autostrad należy do zakresu działania ministra właściwego do spraw transportu. 

3. Edmund Hebel 

Wniosek z dnia 

27.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.36 

Dojazdy do działek, pozostałych po podziale działki 64/5 w Milwinie, zostaną zapewnione  

z projektowanych dróg dojazdowych do MOP-u po zachodniej i wschodniej stronie drogi S6. 

Szczegóły zjazdów zostaną ustalone na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Tym samym 

dostęp do dzielonych działek jest zapewniony. 

4. Janusz Pikron 

Wniosek z dnia 

30.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.37 

Przejazd pod mostem WA-1, który jest zlokalizowany w ciągu projektowanej drogi S6, będzie  

możliwy po istniejącym terenie, zatem dojazd do łąki oraz do przedmiotowej działki będzie 

zapewniony. 
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5. Daniel Biankowski 

Wniosek z dnia 

01.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.38 

 Dostęp do Pana działki nr 885/1 zostanie zapewniony z drogi gminnej, która zostanie podłączona do 

projektowanego ronda na węźle „Luzino”. 

 

6. Waldemar Stenka 

Wniosek z dnia 

30.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.39 

Projektowana droga zostanie przesunięta, zgodnie z Pana sugestią, w kierunku północnym na 

działkę 1139/13. Jednocześnie zostanie zwiększony promień łuku poziomego w rejonie istniejących 

budynków i tym samym droga będzie bardziej odsunięta od istniejącej zabudowy (przesunięcie 

nastąpi w kierunku zachodnim). 

 

7. Urząd Gminy Luzino 

Wniosek z dnia 

02.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.46 

Pkt.1 –Wójt Gminy może wydawać decyzje o warunkach  zabudowy pomiędzy linią granicy pasa 

drogowego a linią granicy decyzji środowiskowej.  

Rozdział 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej specustawa) normuje szczegółowo zasady nabywania 

nieruchomości pod drogi stanowiąc przy tym rozwiązanie szczególne wobec innych uregulowań. 

Kompleksowe uregulowanie kwestii związanej z przeniesieniem własności, podziałem 

nieruchomości, wpisem do księgi wieczystej i odszkodowaniem za przejętą nieruchomość znajduje 

się w art. 12 specustawy. Ustawodawca przyjął, że jedna decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, której treść uregulowana została w art. 11f specustawy drogowej, wywołuje 

wiele skutków prawnych o różnym charakterze zarówno w sferze prawnorzeczowej, jak i w sferze 

ewidencyjnej informacji o nieruchomościach. Kluczowe zagadnienie poruszone w art. 12 – o 

zasadniczym znaczeniu dla całej specustawy drogowej – regulowane jest w jego ust. 4. Zgodnie z 

tym przepisem nieruchomości lub ich części objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej stają się własnością odpowiednio Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych lub 

jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na dwa zasadnicze aspekty: sposób oraz moment przeniesienia 

własności nieruchomości. Ustawodawca rozstrzygnął, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego nabywa własność z mocy prawa, ale dopiero z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Skutek nabycia następuje z ustawy. 
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Pkt.2 – Linia oznaczająca granicę Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach może ulec 

zmianie, w przypadku uwzględnienia, przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, wniesionych 

odwołań 

 

Pkt.3 – Wójt może wydawać decyzje o warunkach zabudowy (w tym również dla działki 60/9  

w miejscu wskazanym na załączonym rysunku).  

Wyjaśnienia dotyczące przejęcia prawa do dysponowania nieruchomościami zawarte zostały  

w odpowiedzi do Pkt.1 

Ostateczny kształt linii rozgraniczających pas drogowy będzie możliwy do określenia dopiero  

na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji 

drogowej (ZRID). 

 

Pkt.4 – Zadanie związane z budową drogi S6 jest inwestycją  rządową. 

 

Pkt.5 – W ramach inwestycji droga gminna (działka 885/6) zostanie podłączona do ronda na węźle 

„Luzino”. 

 

Pkt.6 – Dostęp do działki nr 885/1 zostanie zapewniony z drogi gminnej, która zostanie podłączona 

do projektowanego ronda na węźle „Luzino”. 

 

Pkt. 7 – Zaprojektowany chodnik i ścieżka po zachodnie stronie drogi zapewnia ciągłość 

istniejącego chodnika. 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 09.11.2015r z pracownikami 

Gminy wyjaśniamy, że prowadzenie ścieżki rowerowej i chodnika po przeciwnych stronach drogi  

w rejonie węzła jest z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego niekorzystne, albowiem powstaje 

większa liczba kolizji projektowanych ciągów z łącznicami. 

 

Pkt.8 – Przejścia i przejazdy dla rowerów w obrębie rond w ciągu drogi powiatowej 1451G zostaną 

zaprojektowane. 

 

Pkt.9 – Zatoki autobusowe w rejonie wskazanym przez Gminę zostaną zaprojektowane zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami. 

 

Pkt.10 – Istniejące zjazdy do wymienionych działek zostaną zachowane. 

 

Pkt.11 – Wzdłuż drogi DL-3 od strony zabudowy zostanie zaprojektowany chodnik przy jezdni  

o szerokości 2m. Ruch rowerowy, z uwagi na małe natężenie ruchu samochodowego, będzie 

odbywał się jezdnią. 

 


