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POWIAT OBORNICKI 

 
STAROSTWO POWIATOWE  

W OBORNIKACH 

 

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ 

GN.04 

 

 

 

USTALENIE ODSZKODOWANIA  

ZA NIERUCHOMOŚCI WYDZIELONE POD DROGI PUBLICZNE 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie powiatu 
obornickiego wydzielone pod drogę publiczną, złożony przez byłego właściciela lub 
wszystkich jego spadkobierców, zawierający następujące elementy treści: 

- oznaczenie ewidencyjne nieruchomości będącej przedmiotem przejęcia 
(obręb i nr działki), 

- imię i nazwisko właściciela przejętej nieruchomości (w przypadku, 
gdy wnioskodawcą jest następca prawny). 

 
 Załączniki: 

- dokumenty potwierdzające, że nie doszło do uzgodnienia kwoty odszkodowania  
w drodze negocjacji (np. protokół z negocjacji, korespondencja w sprawie ustalenia 
kwoty wynagrodzenia zakończona wynikiem negatywnym). 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, 

Biuro Podawcze (parter). 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami  (I piętro, pok. 115), 
tel. (61) 29 73 123, e-mail: nieruchomosci@powiatobornicki.pl. 
 
OPŁATY 

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej. 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 
w ciągu dwóch miesięcy.  
Do ww. terminów nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa 
dla dokonania określonych czynności oraz okresu opóźnień z przyczyn niezależnych od organu 
(art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Ustalenie odszkodowania następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim 
zgromadzeniu materiału dowodowego, sporządzeniu operatu szacunkowego oraz 
przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, o terminie której strony postępowania zostaną 
powiadomione na piśmie. 
Odbiór decyzji: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  
I piętro, pok. 115. 
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PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2018 r. Poz. 121); 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
Poz. 1827 ze zm.). 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem 
Starosty Obornickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 
i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami). 
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 
(art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego). 
 

DODATKOWE INFORMACJE, UWAGI 

1. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe –  
z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela – przechodzą z mocy 
prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem,  
w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale 
prawomocne. Dotyczy to również sytuacji, gdy podział nieruchomości został dokonany na wniosek 
użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych 
pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się 
ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. 
 
2. Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie, w wysokości 
uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem.  
Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad 
i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. 
 

 

 


