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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytui kontroli 

Okres objqty kontrol^ 

Jednostka 
przeprowadzajqca 

kontrolq 

Kontrolerzy 

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

P/13/157-Nabywanie przez Skarb Panstwa nieruchomosci pod drogi krajowe obj^te 
Programem Budowy Drog Krajowych (dalej: PBDK) w latach 2008-2013, 

Lata 2008 - 2013, z uwzgl^dnieniem okresow wczesniejszych, jesli zdarzenia maj^ce 
wowczas miejsce mialy znaczenie dia kontrolowanego okresu. 

Najwyzsza izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrol^ przeprowadzil, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyzszej Izbie Kontraii^ 
Jerzy Stachowiak, gtowny specjalista kp., upowaznienie do kontroli nr 86649 z dnia 
29 sierpnia 2013 r. [Dowod: akta kontroli str. 1-2] 

Swi^tokrzyski Urz^d Wojewodzki w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce 
(daiej:SUW). 

Bozentyna Pafka-Koruba, Wojewoda Swi^tokrzyski. [dowod: akta kontroli str. 3] 

Ocena ogolna 

Uzasadnienie 
oceny ogolnej 

II. Ocena kontrolowanej dziatalnosci 
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidlowosci 2, 
dzialalnosc Wojewody Swi^tokrzyskiego (dalej: Wojewoda) w zakresie nabywania 
przez Skarb Panstwa nieruchomosci pod drogi krajowe obj^te PBDK w okresie 
obj^tym kontrol^. 

Powyzszq_ocen^ uzasadnia: 
- prawidlowe finansowanie zadah zwi^zanych z przejmowaniem przez Skarb 

Panstwa prawa wlasnosci nieruchomosci na potrzeby inwestycji drogowych 
obj^tych PBDK; 

- podnoszenie kwaiifikacji pracownikow realizujqcych zadania w zakresie 
przejmowania nieruchomosci na potrzeby inwestycji drogowych; 

- prawidlowe weryfikowanie wnioskow Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 
i Autostrad 0 wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacj^ inwestycji drogowej 
(dalej: ZRID) iub decyzji 0 ustanowieniu lokalizacji drogi (dalej: ULD] w zakresie 
przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wymaganej 
w procedurze przej^cia przez Skarb Panstwa z mocy prawa nieruchomosci na 
potrzeby inwestycji drogowych obj^tych PBDK] 

- podejmowanie prawidbwych rozstrzygni^c dotycz^cych nieruchomosci 
przejmowanych przez Skarb Panstwa z mocy prawa w ramach wydanych decyzji 
ZRID \ ULD. 

Stwierdzone nieprawidlowosci dotyczyly: 
- nieterminowego ustalenia odszkodowah za nieruchomosci przej^te przez Skarb 

Panstwa na potrzeby realizacji inwestycji drogowych uj^tych w PBDK; 
- zawierania ze znaczn^ zwlok^ umow na swiadczenie usiug w zakresie 

szacowania nieruchomosci, na potrzeby ustalenia odszkodowania za przej^te 

1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. 0 Najwyzszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.). 
2 Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniow^ skal§ ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidlowosci, negatywna, 



nieruchomosci, po wydaniu ostatecznej decyzji ZRiD, co moglo miec wpfyw na 
terminowosc wydawania decyzji w sprawie odszkodowah. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i finansowanie wykonywania zadah 
wojewodow zwic^zanych z przejmowaniem przez Skarb 
Pahstwa prawa wtasnosci nieruchomosci na potrzeby 
inwestycji drogowych obj?tych PBDK 

opis stanu 1.1. Do zadaii Wojewody w zakresie przejmowania nieruchomosci na potrzeby 
faktycznego inwestycji drogowycli w latacli 2008-2013 (I pofrocze) nalezafo m.in.: 

- wydawanie decyzji ULD (stan prawny od 16 grudnia 2006 r. do 9 wrzesnia 
2008 r,) oraz decyzji ZRID (stan prawny od 10 wrzesnia 2008 r.), w ramach 
ktorych okreslano linie rozgraniczaj^ce teren pasa drogowego i zatwierdzano 
podzialy nieruchomosci przygotowane na potrzeby jego wyznaczenia, a takze 
wyszczegolniano oznaczenia nieruchomosci lub ich cz^sci, wedfug katastru 
nieruchomosci, ktore staj^ si? wlasnosci^ Skarbu Pahstwa z mocy prawa 
z dniem, w ktorym ww. decyzje stawafy si^ ostateczne, 

- ustalanie wysokosci odszkodowah za nieruchomosci przej^te przez Skarb 
Pahstwa z mocy prawa, z dniem w ktorym decyzje ULD lub ZRID stawafy si^ 
ostateczne, 

- prowadzenie na wniosek Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (dalej: 
GDDKiA) post^powah wywiaszczeniowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie drog publicznych^ (ustawa o inwestycjach drogowych) 
w brzmieniu obowi^zujqcym do 15 grudnia 2006 r. (na podstawie przepisow 
przejsciowych zawartych w ustawie zmieniaj^cej ustawy o inwestycjach 
drogowych z 2006 r.'' oraz w ustawie zmieniaj^cej ustawy o inwestycjach 
drogowych z 2008 r,̂ ), 

- prowadzenie egzekucji administracyjnej obowi^zku wydania nieruchomosci 
okreslonego w decyzjach ZRID lub decyzjach ULD, przy czym w praktyce nie 
wystc^pity takie przypadki. 

W SUW WW. zadania wykonywane byly przez Oddzial Zagospodarowania 
Przestrzennego zajmuj^cy si? m.in. wydawaniem decyzji ZRID, a uprzednio decyzji 
ULD oraz I i II Oddzial Skarbu Pahstwa wchodz^ce w skiad Wydzialu Infrastruktury 
i Nieruchomosci (dalej: Wydzial), ktory do 30 wrzesnia 2013 r. funkcjonowal jako 
Wydzial Infrastruktury i Geodezji, Oddzialy te prowadzity m.in. post^powania 
w sprawach o ustalenie odszkodowan za przej^te nieruchomosci. [Dowod: akta 
kontroli str. 4,6,7.10,14-33] 

L^czna liczba etatow w ww, komorkach Wydziafu w badanym okresie wzrastafa 
z 11 etatow w 2008 r, do 19 w 2013 r. Wyst^i l tyiko jeden przypadek 
oddelegowania pracownika z innego wydziafu (od 1 stycznia 2013 r.). Wzmocnienia 

3Dz.U,z2013r . ,poz . 687. 

Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o zmianie ustawy o szczegolnycti zasadacli 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowycti oraz o zmianie niektorycti innych 
ustaw(Dz. U. Nr220, poz. 1601 zezm.). 

5 Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25,07.2008 r. o zmianie ustawy o szczegoinycti zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznycti oraz o zmianie niektorycti innycti ustaw (Dz. U, 
Nr154, poz. 958), 



obsady dokonywano poprzez zatrudnianie nowych pracownikow. Wg stanu na dzieh 
2 wrzesnia 2013 r. obsada etatowa przedstawia si^ nast^puj^co: Oddzial 
Zagospodarowania Przestrzennego ~ siedem etatow, I oraz II Oddzial Skarbu 
Panstwa - po szesc etatow. Nie zlecano wykonania dodatkowych prac w ramach 
umowcywilnoprawnych. [Dowod: akta kontroii str. 34] 
Od 1 stycznia 2011 r. zadania w cz^sci dotycz^cej wylaniania wykonawcow usIug 
w zakresie opisu i szacowania nieruchomosci przejmowanych przez Skarb Panstwa 
z mocy prawa na potrzeby reaiizacji inwestycji drogowych uj^tych w PBDK, 
realizowafo Biuro Administracyjno-Gospodarcze SUW. Ponadto od dnia 6 listopada 
2012 r. zadania w zakresie egzekucji administracyjnej przypisano Wydzialowi 
Prawnemu, Nadzoru i Kontroli SUW. [Dowod: akta kontroli str. 8,13] 

1.2. W badanym okresie wszyscy pracownicy komorek Wydzialu realizuj^cych 
zadania zwi^zane z przejmowaniem przez Skarb Panstwa nieruchomosci na 
potrzeby budowy drog uczestniczyli w 10 specjalistycznych szkoleniach dotycz^cych 
m.in. praktycznego stosowania zasad przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie drog publicznych, w trybie specustawy, z uwzgl^dnieniem najnowszych 
zmian, [Dowod: akta kontroli str. 5, 47-56] 

1.3. Koszty post^powah administracyjnych w sprawie wydania decyzji dotycz^cych 
nieruchomosci przej^tych przez Skarb Panstwa z mocy prawa na potrzeby 
inwestycji drogowych uj^tych w PBDK, nie byly finansowane przez GDDKiA. Srodki 
na finansowanie tych wydatkow zwi^zane z wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 
pochodzily wyl^cznie z budzetu panstwa w cz^sci 85/26 - wojewodztwo 
swi^tokrzyskie, dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdzial 70005 -
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami, § 4390 - zakup uslug. 

Wydatki na wykonanie operatow szacunkowych nieruchomosci na potrzeby 
prowadzonych post^powah administracyjnych, w tym w szczegolnosci w celu 
ustalania odszkodowah za nieruchomosci obj^te decyzjami iokalizacyjnymi na 
budow? i rozbudow^ drog publicznych ksztaftowaly si$ nast^pujq^co: 

Rok Plan pien/votny wg 
sluzb finansowych SUW 

Plan po zmianach Wykonanie 

2007 136 000 119981 119 842 
2008 1 000 000 179 342 179 340 
2009 1 015 000 643 599 643 560 
2010 1 350 000 706 070 582 366 
2011 1 350 000 440 786 440 785 
2012 1 420 000 485 972 485 672 
2013 1 420 000 1 005 560 -

Z uwagi na fakt, iz post^powania dotycz^ce drog krajowych prowadzono rownoiegle 
z post^powaniami w zakresie drog wojewodzkich, ww, wydatki dotycz^ obydwu 
kategorii drog (l^cznie). [Dowod: akta kontroli str. 57] 

1,4. Zbadano pi^c wybranych losowo decyzji 2R/D oraz umow zawartych 
z podmiotami swiadcz^cym usiugi w zakresie szacowania nieruchomosci. Umow^ 
dotycz^c^ decyzji ZRID nr 4/10, znak: IG.III.7047-26/09 z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
zawarto w dniu 25 sierpnia 2010 r., tj. zanim decyzja stala si^ ostateczna (22 iutego 
2011 r.). W czterech pozostalych przypadkach okres uplywaj^cy pomi^dzy dat^ 
ostatecznosci decyzji ZRID oraz dat^ zawarcia umowy wynosil od 77 do 168 dni. 
Art. 12 ust. 4b ustawy o inwestycjach drogowych stanowi, ze decyzji ustalaj^c^ 
wysokosc odszkodowania wydaje si§ w terminie 30 dni od dnia, w ktorym decyzja 



0 zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej stala si? ostateczna. [Dowod: akta 
kontroli str. 58, 59, 62, 63] 

Wyboru wykonawcow usfug w zakresie sporzcidzania operatow szacunkowych 
1 zapewnienia udziafu rzeczoznawcow maj^tkowych w rozprawach 
administracyjnych, dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowieh publicznych^. We wszystkich umowach podpisanych 
z wykonawcami zadah wskazano, ze podstaw^ ich zawarcia byly przeprowadzone 
przetargi nieograniczone, zgodnie z art, 39 ustawy. [Dowod: akta kontroli str. 65-66, 
233-389] 

1.5. Z dniem 25 lutego 2013 r. do ustawy o inwestycjach drogowych dodano: 
- art. 12 ust. 4g stanowi^cy, ze jezeli decyzji IRID nadany zostaf rygor 

natychmiastowej wykonalnosci, decyzj? ustalaj^c^ wysokosc odszkodowania 
wydaje si? w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji ZRID takiego rygoru; 

- art. 12 ust. 5a stanowi^cy, ze na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania 
odszkodowania, za nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4, wyplaca si? 
zaiiczk? w wysokosci 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej 
instancji w decyzji ustalaj^cej wysokosc odszkodowania, o ktorej mowa 
w ust. 4g. Wypiata zaiiczki nast?puje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia 
zfozenia wniosku, 

Zgodnie z art. 2 ustawy zmieniaj^cej ustaw? o inwestycjach drogowych z dniem 
25 lutego 2013 r., do post?powah, w ktorych decyzji ZRID nadano rygor 
natychmiastowej wykonalnosci przed dniem wejscia w zycie ustawy zmieniaj^cej, 
0 ile do dnia jej wejscia w zycie decyzja ZRID nie stafa si? ostateczna, stosuje si? 
przepisy art. 12 ust. 4g, 5a i 5b w brzmieniu nadanym ustawy zmieniaj^c^. 

Po 25 lutego 2013 r, Wojewoda nie wydawafa decyzji ZRID z rygorem 
natychmiastowej wykonalnosci. 

Do SUW wpfyn?fy dwa wnioski o wypfat? zaiiczki stosownie do znowelizowanego 
art. 12 ustawy o inwestycjach drogowych. Dotyczyfy one inwestycji drogowej S-7, na 
odcinku od miejscowosci J?drzej6w do granicy z wojewodztwem mafopolskim. 
Decyzja ZRID jest ostateczna od 24 wrzesnia 2012 r. Wnioski zostafy przekazane 
do GDDKiA Oddziaf w Kielcach. 

Halina Michafowska-Wroblewska, dyrektor Wydziafu Infrastruktury i Geodezji SUW 
wyjasnifa, ze dia zapewnienia prawidlowego stosowania z dniem 25 lutego 2013 r. 
art. 12 ust. 4g i 5a ustawy o inwestycjach drogowych (...) zorganizowano spotkanie 
z radcq prawnym i kierownikami oddziafow zajmujqcych s/'? ustalaniem 
odszkodowan ce/em przedyskutowania sposobu post^powania. [Dowod: akta 
kontroli str, 390, 393-394] 

1.6. Dostrzegaj^c problemy zwi^zane z dotrzymaniem terminow przy przejmowaniu 
od dotychczasDwych wfascicieli nieruchomosci na cele zwi^zane z realizacji 
inwestycji drogowych i konsekwencji prawnych dia Skarbu Pahstwa z powodu ich 
niedotrzymania, Wojewoda skierowafa w dniu 12 kwietnia 2013 r. pismo do Minlstra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dalej: Minister Transportu), 
w ktorym przedstawita powyzszy problem, wnioskuj^c jednoczesnie o poparcie 
stosownej zmiany legislacyjnej. W zaf^czonym do pisma stanowisku wskazafa m.in. 
na fakt, iz (...) koniecznosc stosowania i przestrzegania przez wojewodow 
(starostow) niespojnych przepisow z trzech ustaw i niezsynchronizowanych 

^Dz. U. z 2013 r., poz, 907 ze zm. 

' Art 1 pkt 1 ustawy z dnia 04.01.2013 r. o zmianie ustawy o szczegolnych zasadacii przygotowania 
I realizacji inwestycji w zakresie drog publlcznych (Dz. U. z 2013 r. poz., 118). 

5 



w przedmiocie terminow w nich okreslonych powoduje, ze organ w zasadzie nie 
mote dotrzymac przesfanek zawartych w art. 12 ust 4b specustawy drogowej 
w zakresie 30'dniowego terminu wydania decyzji odszkodowawczej. Pismo 
zawieralo rowniez dwa warianty propozycji zmian legisiacyjnych, dotycz^cych art. 12 
ustawy 0 inwestycjach drogowych. Pismo w powyzszej sprawie Wojewoda 
skierowala takze do Ministra Administracji i Cyfryzacji (dalej: Minister Administracji). 
Do dnia zakohczenia kontroli NIK, Minister Transportu nie udzielii odpowiedzi na 
WW. pismo, natomiast Minister Administracji w dniu 26 kwietnia 2013 r. 
poinformowal, iz przekazuje pismo Wojewody do Ministra Transportu. [Dowod: akta 
kontroii str. 397-404] 

Problemy zwi^zane z wydawaniem decyzji odszkodowawczych, w tym niereainy 
termin wydawania decyzji odszkodowawczych wynikaj^cy z art. 12 ust. 4b 
specustawy drogowej byly sygnalizowane na konwencie wojewodow w listopadzie 
2011 r. [Dowod: akta kontroli str. 414] 

Przedstawiaj^c bariery (finansowe, organizacyjne i prawne), ktore utrudnialy 
wykonywanie ustawowych zadan w procedurach przejmowania przez Skarb 
Panstwa nieruchomosci przeznaczonych na pasy drogowe, Wojewoda wyjasnila: 
(...) Obowiqzywanie specustawy drogowej w pierwotnym brzmieniu obejmowaio 
odrqbnosc czterech niezbqdnych postqpowan administracyjnych, ktore umozliwiaiy 
zarz^dcy drogi krajowej rozpocz^cie procesu inwestycyjnego. Byfy to decyzje: 
1. lokalizacyjna, 
2. nabywanie nieruchomosci (wywfaszczenie nieruchomosci), 
3. pozwolenie na budowq i zatwierdzenie projektu budowlanego, 
4. ograniczony sposob korzystania z nieruchomosci w sytuacji koniecznosci 

przeniesienia infrastruktury technicznej poza granice pasa drogowego. 
Do post^powah z poz. 1 i 3 stosowne ustawy narzucaiy termin ich wydania i tak 
odpowiednio wynosif on 90 i 65 dni. Terminy pozostalych post^powah okreslafy 
przepisy ustawy z dnia 14 cze/wca 1960 r. Kodeks postqpowania 
administracyjnego^ (kpa). 

Znaczqca nowelizacja specustawy drogowej, ktora weszia w zycie z dniem 
16.12.2006 r rozszerzyia obowiqzywanie ustawy do wszystklch kategorii drog 
publicznych / r6H//?oczesn/e nalozyla na wojewody nowe, trudne zadania organu I! 
instancji w stosunku do decyzji wydawanych przez starostow. Kolejna nowelizacja 
tej ustawy od 10 wrzesnia 2008 r. skumulowafa odrqbnosc ww. postqpowah 
w jednej decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej, okreslajqc 
90 dniowy termin jej wydania. Za jego przekroczenie ustawa naklada sankcje 
w postaci grzywny dIa organu za kazdy dzieh zwioki. Jut sam ten fakt miai wpfyw na 
koniecznosc przeorganizowania wydzialu dIa zapewnienia sprawnej realizacji tych 
zadah. Postqpowania te maj^ specyficzny, ziotony i skomplikowany charakter Ich 
prowadzenie wymaga dutej wiedzy fachowej w zakresie gospodarki przestrzennej 
budownictwa, geodezji, jak rowniez procedury administracyjnej Postqpowania 
dotyczqce ustalania odszkodowah za przejqte z mocy prawa nieruchomosci 
dodatkowo wymagajq_ znajomosci prawa cywilnego, w szczegolnosci prawa 
rzeczowego oraz spadkowego co powoduje, ze cz^sto trzeba zasiqgac opinii 
prawnych. Fakt, te dokumentacja do zhzonego wniosku o wydanie decyzji ZRID 
jest obszerna, skiadana w 4 egz. powoduje coraz trudniejsze warunki lokalowe, a te 
przekiadajq s/§ na warunki pracy, szczegolnie wtedy, gdy wiqkszosc stron 
postqpowania pragnie zapoznac s/§ z aktami sprawy. Zwykle w pokoju pracuj^ dwie 
osoby, ktorym trzeba zapewnic niezbqdny sprzqt do pracy, miejsce na dokumenty 
jak rowniet „kqcik" dIa stron post^powah. Podobnie sytuacja wyglqda pay 

8 D z . U z 2013 r., poz. 267. 



post^powaniach dot. ustalania odszkodowah, ktore sq_ obecnie wszczynane 
z urzqdu. Wymaga to samodzielnego kompletowania akt spraw, usfaten/a sfanu 
prawnego i pozyskania dokumentow potwierdzaj^cych ten stan, np. poprzez 
drukowanie ksiqg wieczystych, jesii nieruchomosci majq zahzon^ ksi^gq wieczystq_ 
lub wystqpowanie do gmin o prawomocne akty wfasnosci ziemi, do sqdow 
0 nadesianie postanowieh o nabyclu nieruchomosci lub postanowieh spadkowych, 
ustalanie stron post^powania dia kazdej nieruchomosci z uwzglqdnieniem osob 
ktorym przysfugujq^ ograniczone prawa rzeczowe, w tym ich aktualnych adresow. 
Czqsto si^ zdarza, ze ustalenie aktualnego adresu strony nastrqcza duze trudriosci. 
Ponadto konieczne jest analizowanie pod k^tem formalno-prawnym operatow 
szacunkowych (w skaii roku ok. tysi^caj sporz^dzonych przez rzeczoznawcow 
maj^tkowych ce/em dopuszczenia jako podstawowego dokumentu okreslaj^cego 
wartosc nieruchomosci Tu rowniez strony postqpowania zapoznajq s/? z aktami 
sprawy w maio komfortowych warunkach. Jednoczesnie nalezy dodac, ze w latach 
2008-2011 wydawano rocznie nawet po kilkanascie decyzji lokaHzacyjnych/ZRID, 
ktore obejmowafy setki dziaiek, za ktore nalezah ustalic odszkodowania. 

Przedfozona powyzej informacja potwierdza wystqpowanie nizej wymienionych 
barier: 

- Bariera Finansowa. Ograniczony fundusz pfac utrudniajq^cy elastycznosc 
zatrudnienia koniecznq ze wzglqdu na zwiqkszenie zadan. Zamrozone 
wynagrodzenia sfery budzetowej w osiatnich latach oraz trudna sytuacja 
finansow publlcznych skutkujqce obclqzeniem pracq_ pracownikow ponad 
rozsqdn^ miarq. SUW nie jest konkurencyjny w pozyskiwaniu najfepiej 
wyksztafconych i paygotowanych kadr, wynagrodzenia s^ znacznie nizsze niz 
na podobnych stanowiskach nie tyIko w podmiotach prywatnych, ale przede 
wszystkim w samorzqdach, jak i w GDDKiA Oddzial w Kielcach. TyIko obecna 
sytuacja na rynku pracy zahamowala rotacjq pracownikow, ktora byfa znaczqca 
wpoprzednich latach. 

- Bar/era Organizacyjna. Napoiykano na pewne trudnosci w tym zakresie. Wmlarq 
skromnego (na miarq potrzebj wyposazenia techniczno-materiafowego 
podejmowano jednakze wszelkie niezbqdne paedsiqwziqcla organizacyjna 
zmierzajqce do realizacji ustawowych zadah Wojewody bqdqcych przedmiotem 
kontroli. W miarq potrzeb zgiaszano wnioski o zmianq Regulaminu 
Organizacyjnego SUW, ktore byfy wprowadzane stosownym zarzqdzeniem 
Wojewody Podejmowano srodki zaradcze zmierzaj^ce do zastqpstw 
przebywaj^cych na zwolnleniach lekarskich pracownikow - pracownikami 
wprawdzie o skromnym doswiadczeniu zawodowym, ale chqtnymi do pomocy 
w mniej skomplikowanych pod wzglqdem prawnym i faktycznym sprawach. 
W miarq skromnych mozliwosci finansowych SUW posfugiwano s/? kilkakrotnie 
umowami zleceh, ktorych efektem byio wykonywanie prostych, mah 
skompdkowanych czynnosci biurowo-technicznych. 

- Bariery Prawne. Niespojnosc obowiqzujqcych przepisow prawnych dot. ustalania 
odszkodowah przy braku zsynchronizowania terminow wynikajqcych z roznych 
aktow prawnych, np. prawa zamowieh publlcznych, praktycznie uniemozliwia 
wydawanie decyzji odszkodowawczych w terminie 30 dni. Niejednolitosc 
orzecznictwa WSA i NBA. Brak mozliwosci ustalenie odszkodowah przy 
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci Nieaktualne zapisy 
w ewidencji gruntow, wynikajqce z zaniedbah po stronie wiascicieli. 
Wystqpowanie nieruchomosci wchodzqcych w skiad spadkow nieobjqtych. 

Przedstawiaj^c powyzsze zapewniam jednoczesnie, ze msmo barier finansowych 
i prawnych oraz pewnych trudnosci organizacyjnych zwiqzanych z niwelowaniem 
skutkow obydwu barier podejmowano wszelkie niezbqdne srodki zaradcze 



zmierzajqce do petnego i optymalnego wykonywania ustawowych zadah 
w procedurach przejmowania przez Skarb Panstwa nieruchomosci przeznaczonych 
na pasy drogowe i prowadzenia postqpowah w sprawie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji drogifZRID. Pragnq rowniet dodac, it wydawanie decyzji 
odszkodowawczych byio priorytetem dIa pracownikow Oddzialu Skarbu Panstwa, 
a tut organ staral si^ je wydawac w takich terminach, aby tadna ze stron tych 
post^powah nie odniosia z tego tytulu negatywnych skutkow, np. GDDKiA nie 
utracila srodkow unijnych. [Dowod: akta kontroli str. 405-408] 

1.7. Na podstawie zapisow w rejestrze skarg stwierdzono, ze w badanym okresie do 
Wojewody nie wplyn^ly od obywateli skargi dotycz^ce spraw z obszaru nabywania 
nieruchomosci pod budowy drog krajowych, [Dowod: akta kontroli str. 409-413] 

Ustaione W dzialainosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
nieprawidlowosci stwierdzono nast^puj^c^ nieprawidlowosc: 

Wojewoda zawaria cztery badane umowy z podmiotami swiadcz^cymi usiugi 
w zakresie szacowania nieruchomosci, ze znaczns^zwlok^ po wydaniu ostatecznej 
decyzji ZRID. Okres pomi^dzy dat^ w ktore] decyzja stawala si^ ostateczna, a dat^ 
zawarcia umowy wynosil od 77 do 168 dni. Umowy te dotyczyly nast^puj^cych 
decyzji ZRID: 
- nr 5/10, znak: IG.III.7047-1/10 z 27 sierpnia 2010 r. ~ 77 dni; 
- nr2/11,znak: IG.III,7047-18/10z17marca2011r.-161 dni; 
- nr 8/11, znak: !G,111,7820.9.2011 z 24 sierpnia 2011 r. -168 dni; 
- nr 1/12, znak: IG.ill.7820.6.2011 z 2 maja 2012 r. -144 dni, 

Halina Michatowska-Wroblewska, dyrektor Wydzialu wyjasnila: (...) w latach 2010 
i 2011 wydano najwl^cej decyzji ZRID. Od wiqkszosci z nich skiadane byly 
odwolania. Rozpatrywanie odwolah przez organ II instancji tnfl/ah od 4-17 miesi^cy, 
traktujqc priorytetowo drogi krajowe. Natezy zauwazyc, ze tut organ rownoiegle 
realizowai takte zadania dIa drog wojewodzkich. Skumulowanie ostatecznosci 
decyzji ZRID dotycz^cych drog krajowych i wojewodzkich przekladafo si^ na ilosc 
spraw dotyczqcych post^powah odszkodowawczych. 
Ponadto do zadah tut wydzialu nalezaiy sprawy dotyczqce wydawania decyzji ZRID 
i ustalania odszkodowah jako organu II instancji dIa decyzji wydawanych przez 
Starostow. 
Dodatkowo nalezy zasygnallzowac, te mimo tego, te przetargi przeprowadza inna 
komorka organlzacyjna SUW to opis przedmiotu zamowienia, okreslenie ilosci 
operatow do przetargu jak rowniet oszacowanie sredniej ceny netto i brutto 
jednostkowego operatu jest przygotowywane przez tut wydzial. Organ mogl 
wszcz^c post^powania dotyczqce ustalenia odszkodowah nawet przed 
ostatecznosci^ decyzji ZRID, niemniej jednak dziaiania takie mog^ prowadzic do 
dodatkowej pracy organu. Do daty ostatecznosci ZRID, kazdy z wiascicieli 
nieruchomosci (z wylqczeniem Skarbu Panstwa i jednostek samorzqdu 
terytorialnegoj w dowolny sposob mote dysponowac tq nieruchomosciq_ (sprzedat, 
zniesienie wspoiwiasnosci, darowizna). Specustawa drogowa nie wprowadziia 
ograniczeh w tym zakresie jak np. w specustawie „przeciwpowodziowej". Dodatkowo 
warto zauwatyc, te ewidencja gruntow zawiera nieaktualne dane co mote 
powodowac, te wszczqte postqpowania nalety pozniej umorzyc, gdyt nalety uznac 
inne osoby za strony postqpowania. Uwzglqdniajqc obsadq efatow^ komorek 
zajmujcfych siq tymi sprawami nalezy stwierdzic, ze obciqzenie stanowisk byio 
wysokie i uniemotliwialo sprawniejsze zalatwianie tych spraw. [Dowod: akta kontroli 
str. 58-59, 662-653, 823-824,1060] 

Zwioka w zawieraniu umow z wykonawcami operatow mogia skutkowac 
opoznieniami w wydawaniu decyzji ustalaj^cych wysokosc odszkodowah. 



Ocena cz^stkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cz^stkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidfowosci, 
dzialalnosc kontroiowanej jednostki w badanym obszarze. 

2. Post?powania wywiaszczeniowe prowadzone na 
wniosek GDDKiA w odniesieniu do nieruchomosci 
przeznaczonych na pasy drogowe 

W badanym okresie nie prowadzono post?powah wywfaszczeniowych w odniesieniu 
do nieruchomosci przeznaczonych na pasy drogowe drog uj?tych w PBDK, 
Post?powania w tym zakresie zakohczyly si? przed rokiem 2008, [Dowod; akta 
kontroli str. 415] 

Najwyzsza Izba Kontroli nie formuluje oceny w powyzszym zakresie z uwagi na 
niewyst^ienie zdarzeh b?d^cych przedmiotem badania w tym obszarze 
dzialalnosci kontroiowanej jednostki. 

3. Post^powania w sprawie ustalenia lokalizacji drogi 
oraz w sprawie zezwolenia na realizacj? inwestycji 
drogowej, w zakresie dotyczqcym przejmowania przez 
Skarb Panstwa nieruchomosci na potrzeby zadah 
inwestycyjnych obj^tych PBDK 

3.1. Weryfikowanie wnioskow GDDKiA o wydanie ZRID lub ULD w zakresie 
prawidtowosci przygotowania dokumentacji geodezyjnej i karlograficznej, 
wymaganej w procedurze przej?cia przez Skarb Pahstwa z mocy prawa 
nieruchomosci na potrzeby inwestycji drogowych obj?tych PBDK. 

Jako prob? badawcz^ wylosowano pi?c post?powah w sprawie wydania decyzji, 
z tego trzy post?powania dotycz^ce wydania decyzji ULD i dwa - decyzji ZRID. 
Zbadano post?powania w nast?puj^cych sprawach: 
- „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarzysko-Kamienna - Wyst?pa, 

obwodnica miejscowosci Suchedniow, Ostojow, l^czna i Wyst?pa" - decyzja 
lG.tll.7047-4/06, 

~ „Budowa drugiego mostu przez rzek? Wisf? w Sandomierzu wraz z ul. Lwowsk^ 
- bis w ciqgu drogi krajowej Nr 77 i ze wzmocnieniem istniej^cego mostu - etap 
tr-decyzja IG.lll.7047-10/07, 

- „Rozbudowa drogi krajowej Nr 73 - klasy GP oraz budowa obwodnicy 
miejscowosci Morawica i Wola Morawicka, na odcinku od obr?bu Lab?dzi6w do 
obr?bu Wola Morawicka w gminie fVlorawica" - decyzja IG.III.7047-20/08, 

- „Budowa obwodnicy potnocnej J?drzejowa w c i ^ u drogi krajowej Nr 78 na 
terenie miasta i gminy J?drzej6w" - decyzja lG.llt.7047-1/10, 

- „Rozbudowa l^cznicy Kielce - Zawiercie (z PI na P2) na istniej^cym w?zle 
J?drzej6w (DK 7 DK 78 w J?drzejowie)" - decyzja IG.III.7047-11/10. [Dowod: 
akta kontroli str. 416-419, 835] 

Zgodnie z art. 11a ust. 3 ustawy o inwestycjach drogowych, decyzj? ZRID wydaje 
si? w terminie 90 dni od dnia zfozenia wniosku przez wfasciwego zarz^dc? drogi. 
Uprzednio, tj. do dnia 9 wrzesnia 2008 r. termin wydania decyzji ULD wynosif trzy 
miesiqce od dnia zfozenia ww. wniosku (art. 2 ust. 2 ustawy o inwestycjach 
drogowych w brzmieniu obowi^zuj^cym do 9 wrzesnia 2008 r.̂ ). W przypadku 
zbadanych decyzji ULD okres ten wynidsf od 78 do 91 dni, a dIa decyzji ZRID - 69 
i 89 dni, tj. zgodnie z ww. przepisami ustawy. W przypadku zbadanych decyzji ULD 

s D z . U , z 2 0 0 3 r, Nr80, poz. 721 ze zm. 



okres ten wyniosi od 78 do 91 dni, a dia decyzji ZRID - 69 i 89 dni, tj, zgodnie z ww, 
przepisami ustawy, [Dowod: akta kontroii str. 420, 835] 

Wnioski o wydanie decyzji ULD b^dz ZRID skiadane przez GDDKiA podlegaly 
weryfikacji przez pracownikow SUW, W pierwszej kolejnosci wnioski kierowano do 
oceny Swi^tokrzyskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego w Kielcach (Inspektor Nadzoru Geodezyjnego). We wszystkich 
zbadanych przypadkach wysylano do GDDKiA wezwania do uzupelnienia wniosku, 
w tym w czterech przypadkach wskazywano na koniecznosc poprawy projektu 
podzialu nieruchomosci. Odbywaly si$ spotkania pracownikow SUW z geodet^ 
opracowuj^cym projekt podziaiu, w trakcie ktorych przekazywano szczegolowe 
uwagi, zastrzezenia i dokonywano odr^cznych zaznaczeh na mapach, Po 
uzupelnieniu wniosku przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad 
(inwestor), mapy wraz z projektem podziaiu analizowane byly przez Inspektora 
Nadzoru Geodezyjnego, po czym Wojewoda wszcz^la post^powanie w sprawie 
wydania decyzji ULD Iub ZRID dotycz^cych poszczegolnych inwestycji drogowych, 
Nast^pnie Inspektor Nadzoru Geodezyjnego przygotowywal projekt decyzji w cz^sci 
dotycz^cej zatwierdzenia projektu podziaiu nieruchomosci, po czym Wojewoda 
wydawala decyzja administracyjn^. 

Inga Matuszewska, kierownik Oddzialu Zagospodarowania Przestrzennego SUW 
wyjasnila; (...) przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie decyzji z zakresu drog 
krajowych katdorazowo sprawdzane sq_ mapy z projektem podziaiu nieruchomosci 
wraz z wykazami zmian gruntowych. Nastqpuje ich porownanie z mapami 
z przebiegiem drogi z naniesionymi liniami rozgraniczajqcymi teren. Ewentualne 
braki i niescislosci w tym zakresie zostaj^ zamleszczone w wezwaniu do inwestora. 
Sposob uzupelnienia wniosku przez inwestora, ktory dzlala przez pelnomocnika 
zawsze omawiany jest osobiscie z pracownikami merytorycznymi w wydziale. Poza 
tym peinomocnicy inwestora, przed zloteniem wniosku, konsultuj^ z wydziafem 
wqtpliwosci co do formy i elementow jakie nalety dolqczyc do wniosku o wydanie 
decyzji. [Dowod: akta kontroli str. 416-419,421-651,835] 

3.2. Prawidlowosc rozstrzygni^c w zakresie dotycz^cym nieruchomosci 
przejmowanych przez Skarb Panstwa z mocy prawa w ramach wydanych decyzji 
ZRID i ULD. 

Ogolem w badanym okresie wydano 14 decyzji dotycz^cych zadah uj^tych w PBDK, 
z tego osiem decyzji ULD \ szesc decyzji ZRID. Do organu drugiej instancji 
zaskarzono 12 decyzji, z tego siedem decyzji ULD \ pi^c decyzji ZRID. W przypadku 
wszystkich decyzji powodem ziozenia odwoiah byly kwestie dotycz^ce 
nieruchomosci przejmowanych na potrzeby budowy drogi. 
Sposrod 12 zaskarzonych decyzji 10 zostalo utrzymanych w mocy, natomiast 
w dwoch przypadkach decyzje w cz^sci uchylono. [Dowod; akta kontroli str, 652-
653] 

Badaniami szczegolowymi obj^to pr6b§ obejmujqc^trzy decyzje, od ktorych zlozono 
odwolania, o numerach IG.III.7820.6.2011, IG.111.7820.9.2011 oraz IG.111,7047-
18/08: 
1) decyzja IG.111.7820.6,2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej dIa 
przedsi^wzi^cia polegaj^cego na budowie drogi ekspresowej S-7 wraz 
z przebudow^ istniej^cej sieci uzbrojenia terenu odcinek J^drzejow - granica 
wojewodztwa swi^tokrzyskiego na terenie gmin J^drzejow i Wodzislaw. 

Od decyzji do organu drugiej instancji wplyn^ly cztery odwolania. Odwolania 
dotyczyly; korekty odieglosci pomi^dzy w^zlami drogowymi, braku zgody na 
przej^cie dziaiek pod inwestycji, korekty przebiegu drogi ekspresowej, a takze 
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wniosku o wykupienie caiej nieruchomosci przez inwestora. W wyniku analizy 
zaskarzonej decyzji, Minister Transportu slwierdzif (decyzja z 24 wrzesnia 2012 r.), 
ze rozstrzygni?cie organu pierwszej instancji nie zawiera precyzyjnego okreslenia 
terminu wydania nieruchomosci zgodnego z wymogami art. 16 ust, 2 ustawy 
0 inwestycjach drogowych. W zwiqzku z powyzszym Minister Transportu, dziataj^c 
na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa, uchylif w sentencji zaskarzonej decyzji pkt XV, 
dotycz^cy obowi^zku okreslania terminu wydania nieruchomosci i oprozniania lokali 
1 innych pomieszczen, orzekaj^c w tym zakresie o ustaleniu w miejscu uchylenia, 
zapisu czyni^cego zadosc obowi^zkowi okreslonemu przez ustawodawc? w art. 16 
ust. 2 WW. ustawy. Ponadto Minister Transportu uchylii zawarte w pouczeniu 
zaskarzonej decyzji zapisy okreslaj^ce prawa i obowi^zki inwestora m.in. na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane^o, Zdaniem Ministra 
Transportu, w tym elemencie decyzji organ ogranicza s/? do wskazania stronie 
rodzaju srodka prawnego przyslugujqcego w odniesieniu do danej decyzji oraz trybu 
i terminu jego wniesienia, a takze organu wiasciwego do jego rozpatrzenia. 
Uchylaj^c wskazane zapisy Minister Transportu orzekl o ustaleniu w sentencji 
decyzji nowego zapisu, okreslaj^cego szczegofowe wymagania dotycz^ce nadzoru 
na budowie oraz inne postanowienia w zakresie praw i obowi^zkow inwestora, 
W pozostatej cz?sci decyzj? Wojewody utrzymano w mocy, uznaj^c, ze zarzuty 
skarz^cych nie zasfuguj^na uwzgl?dnienie, Decyzja Ministra Transportu nie zostata 
zaskarzona do s^du administracyjnego. [Dowod: akta kontroli str. 654-762,836] 

2) decyzja IG,III.7820.9.2011 o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej dia 
przedsi?wzi?cia polegaj^cego na budowie drogi dojazdowej na odcinku Wyst?pa -
Barcza wraz z wiaduktem nad lini^^kolejow^Warszawa- Krakow, 

Od powyzszej decyzji wniesiono odwotanie dotycz^ce braku zgody na podziaf 
dziatki i wykup tyIko jej cz?sci. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Minister Transportu po 
rozpatrzeniu zfozonego odwofania wydaf decyzj?, ktora uchylata w cz?sci 
zaskarzon^ decyzj? Wojewody, Uchylenie dotyczyfo rowniez braku okreslenia 
terminu wydania nieruchomosci, wynikaj^cego z art. 16 ust. 2 ustawy i inwestycjach 
drogowych oraz ustaleh zawartych w pouczeniu decyzji (podobnie jak ww. decyzji 
IG.IIl.7820.6.2011). Organ N instancji uchylif pkt VIII i XfV sentencji decyzji i orzekf 
w tym zakresie poprzez dodanie nowego zapisu. W pozostalej cz?sci decyzj? 
Wojewody utrzymano w mocy. Decyzja ta rowniez nie zostafa zaskarzona do s^du 
administracyjnego. [Dowod: akta kontroli str. 763-802, 836] 

3) decyzja tG.ill.7047-18/08 o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dia inwestycji 
polegaj^cej na rozbudowie drogi krajowej Nr 73 - klasy GP oraz budowa obwodnicy 
miejscowosci Morawica i Wola Morawicka, na odcinku od obr?bu Bilcza do obr?bu 
Bieleckie Mfyny i Brzeziny w gminie Morawica wraz z realizacji obiektow 
budowlanych, w tym infrastruktury technicznej. 
Decyzja ta po rozpatrzeniu trzech odwofan dotycz^cych braku zgody na podziaf 
dziafki, b^dz braku zgody na wywfaszczenie pod inwestycj? cz?^ci dziafki, zostafa 
w dniu 3 lutego 2009 r. utrzymana w mocy przez organ drugiej instancji - Ministra 
Infrastruktury. Decyzja Ministra nie zostafa zaskarzona do s^du administracyjnego. 
[Dowod: akta kontroli str, 803-822, 837] 

Sposrod 12 decyzji ZRID i ULD dotycz^cych zadah uj?tych w PBDK, od ktorych 
zfozono odwofania, po rozstrzygni?ciu organu II instancji trzy decyzje (dwie decyzje 
ULD i jedna ZRID) zaskarzono takze do s^du administracyjnego. W dwoch 
przypadkach zaskarzenie zwi^zane byfo z rozstrzygni?ciami dotycz^cymi 
przejmowania nieruchomosci na pasy drogowe, a w jednym ze wzgl?du na warunki 
srodowiskowe, [Dowod: akta kontroli str. 652, 837] 

10 Dz, U, z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm, 
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Zaskarzono nast^puj^ce decyzje Wojewody: 
1) nr IG.111/7047-10/07 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dIa inwestycji 
polegajqcej na budowie drugiego mostu przez rzek^ Wisl^ w Sandomierzu wraz 
z ul. Lwowsk^- bis w c i ^ u drogi krajowej Nr 77 - etap II (...). Po ziozeniu przez 
21 osob odwolah od ww. decyzji, Minister Infrastruktury w dniu 31 lipca 2008 r. 
wydal decyzji, '^^o''^ utrzymal w mocy decyzji Wojewody. Decyzja Ministra 
Infrastruktury zostala zaskarzona przez szesc osob do s^du administracyjnego, 
Wojewodzki S^d Administracyjny w Warszawie (WSA w Warszawie) wyrokiem 
z dnia 20 pazdziernika 2009 r. oddalil skargi. [Dowod: akta kontroli str. 837, 840-
864] 

2) nr IG.111/7047-23/08 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dIa inwestycji 
polegaj^cej na rozbudowie drogi ekspresowej S-7 do parametrow drogi 
dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, na terenie miast: Kielce i Chiciny oraz 
gmin; Maslow, Miedziana Gora, Piekoszow, Sitkowka-Nowiny. Od powyzszej decyzji 
odwolania ziozylo dziewiic osob. Po rozpatrzeniu odwolah Minister Infrastruktury 
decyzja z dnia 3 kwietnia 2009 r. utrzymal w mocy zaskarzono decyzji Wojewody. 
Skargi do WSA w Warszawie ziozylo cztery osoby, ktore zostaly oddalone 
wyrokiem z dnia 1 czerwca 2010 r. Naczelny S^d Administracyjny (NSA) wyrokiem 
z dnia 20 stycznia 2011 r. oddalil skargi kasacyjnq^ wniesion^ przez dwie osoby, 
[Dowod: akta kontroli str, 837, 865-953] 

3) nr IG.111/7047-26/09 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej dIa 
przedsiiwziicia polegaj^cego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: od 
granicy z wojewodztwem mazowieckim do wizia drogowo kolejowego w Skarzysku-
Kamiennej wraz z przebudow^ istniej^cej sieci uzbrojenia terenu i przebudow^ drog 
innych kategohi. Od powyzszej decyzji zostaly wniesione dwa odwolania do Ministra 
Infrastruktury, ktory w dniu 22 lutego 2011 r. utrzymal w mocy zaskarzono decyzji 
Wojewody. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 6 czenwca 2012 r. oddalil wniesion^ 
skargi na decyzji. NSA wyrokiem z dnia 1 lutego 2013 r. uwzglidnil skargi 
kasacyjno, uchyiil ww. wyrok i przekazal sprawi do ponownego rozpoznania WSA 
w Warszawie. Do czasu kontroli NIK sprawa nie zostala rozstrzygniita. [Dowod: 
akta kontroii str. 837, 954-1057] 

Sposrod calej populacji obejmuj^cej 14 decyzji dotycz^cych zadah ujitych w PBDK 
w dwoch przypadkach Wojewoda dokonal zmiany, po ich wydaniu: 

1) decyzjo nr 6/12 z 27 listopada 2012 r, dokonano zmiany ostatecznej decyzji 
0 zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej nr 4/10 z 5 sierpnia 2010 r,, znak: 
IG.III.7047-26/09, dIa przedsiiwziicia polegajocego na budowie drogi ekspresowej 
S-7 na odcinku; granica z wojewodztwem mazowieckim - wizel drogowo kolejowy 
w Skarzysku-Kamiennej wraz z przebudow^ istniejqcej sieci uzbrojenia terenu 
1 przebudow^drog innych kategorii. 

Pierwotnie, decyzja nr 4/10 zgodnie z wnioskiem GDDKiA okreslila termin rozbiorek 
istniej^cych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania 
(budynki mieszkalne i gospodarcze, zabudowania ogrodkow dzialkowych, budynki 
i zagospodarowanie stacji paliw „Bliska") - najpozniej do 1 grudnia 2012 r. Na 
wniosek inwestora, tj. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad 
z 25 pazdziernika 2012 r. dokonano zmiany terminu rozbiorki ww, obiektow 
budowlanych do dnia 31 grudnia 2014 r., z uwagi na fakt, ze budowa przedmiotowej 
inwestycji nie zostala jeszcze rozpoczita i termin rozbiorki obiektow budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania okreslony uprzednio, nie moze zostac 
dochowany. Wnioskodawca uzasadnial prosbi o dokonanie zmiany w decyzji 
faktem, iz po utrzymaniu przez Ministra Infrastruktury zaskarzonej decyzji w mocy, 
trwa proces wydawania decyzji o wysokosci odszkodowania za nieruchomosci, ktore 
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staiy siq wfasnosci^ Skarbu Pahstwa. Czqsc obiektow nie zostafa przekazana 
GDDKiA Oddziaf w Kielcach przez dotychczasowych wfascicieli i uzytkownikow. 
Budowa drogi krajowej S-7 na przedmiotowym odcinku nie zostafa rozpoczqta 
i termin rozbiorki obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
uzytkowania okreslony w ww. decyzji nie mote bye zachowany. [Dowod: akta 
kontroli str. 825-829] 

2) decyzjq^ nr 7/12 z 27 listopada 2012 r. dokonano zmiany ostatecznej decyzji 
0 zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej nr 2/11 z 17 marca 2011 r,, znak: 
IG.III.7047-18/10 d!a przedsi?wzi?cia „Budowa drogi krajowej Nr 42 - obwodnicy 
W^chocka, na terenie miasta Skarzysko-Kamienna i Starachowice, gminy 
Skarzysko Koscielne oraz miasta i gminy Wqchock". Zmiana w decyzji rowniez 
dotyczyfa zmiany terminu rozbiorek istniej^cych obiektow budowlanych 
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania (budynki mieszkalne i gospodarcze), tj. 
z okreslonego pierwotnie jako 31 grudnia 2012 r., na 31 grudnia 2016 r. Zgodnie 
z wnioskiem inwestora budowa przedmiotowej inwestycji nie zostafa jeszcze 
rozpocz?ta i termin rozbiorki obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego 
uzytkowania okreslony uprzednio, nie moze zostac dochowany. W uzasadnieniu 
wniosku inwestor podnosit podobnie, jak poprzednio problemy zwi^zane z procesem 
odwofawczym oraz procesem wydawania decyzji o wysokosci odszkodowania za 
nieruchomosci, ktore stafy s/? wfasnosci^ Skarbu Pahstwa. Czqsc obiektow nie 
zostafa przekazana GDDKiA Oddziaf w Kielcach przez dotychczasowych wfascicieli 
1 uzytkownikow. Budowa drogi krajowej Nr 42 na przedmiotowym odcinku nie 
zostafa rozpoczqta i termin rozbiorki obiektow budowlanych nieprzewidzianych do 
dalszego uzytkowania okreslony w ww. decyzji nie moze bye zachowany. [Dowod: 
akta kontroli str.830-834] 

3.2.1. Nadawanie przez Wojewod? rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji. 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o inwestycjach drogowych wojewoda w odniesieniu 
do drog krajowych i wojewodzkich nadaje decyzji o zezwoleniu na realizacj? 
inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalnosci na wniosek wfasciwego 
zarz^dcy drogi, uzasadniony interesem spofecznym lub gospodarczym. 

Wszystkim decyzjom wydanym przez Wojewod? nadano rygor natychmiastowej 
wykonalnosci. [Dowod: akta kontroli str.652-653, 838] 

Zbadano trzy decyzje, ktorym Wojewoda nadaf rygor natychmiastowej 
wykonalnosci: 

1) decyzj? nr IG.Ill,7820.6.2011 o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej dia 
przedsi?wzi?cia polegaj^cego na budowie drogi ekspresowej S-7 wraz 
z przebudow^ istniej^cej sieci uzbrojenia terenu odcinek J?drzej6w - granica 
wojewodztwa swi?tokrzyskiego na terenie gmin J?drzej6w i Wodzisfaw. Gfowne 
przesfanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci podano.' zwiqkszenie 
bezpieczehstwa ruchu drogowego poprzez budowq drogi krajowej klasy S 
z ograniczonym dostqpem do tej drogi z terenow przylegfych, wfqczenie do drogi 
krajowej jedynie na skrzyzowaniach i rozdzielense przeciwnych klerunkow ruchu. 
Droga zostanie wygrodzona oraz zabudowane zostan^ przejscia dia zwierzqt, co 
ograniczy mozliwosc wtargniqcia ludzi i zwierzqii na jezdniq. Takie dziafania wpfynq 
na zmniejszenie ilosci wypadkow. Realizacja inwestycji ograniczy rowniez emisj? 
hafasu poprzez zastosowanie ekranow akustycznych, a takze podniesie jakosc 
systemu komunikacyjnego, co b?dzie miafo wpfyw na pobudzenie rozwoju regionu. 
Decyzja ta zostaia uj?ta w zal^czniku Nr la , poz. 12 PBDK 2011-2015; [Dowod: 
akta kontroli str. 652,654,729-730, 839] 
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2) decyzji nr IG.111.7820.9.2011 o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej dIa 
przedsiiwziicia polegajocego na budowie drogi dojazdowej na odcinku Wystipa -
Barcza wraz z wiaduktem nad lini^ kolejowy Warszawa - Krakow. Nadanie rygoru 
natychmiastowej wykonalnosci uzasadniono waznym interesem spolecznym 
zwi^zanym z dostipem do terenow przyleglych do nowo oddanej drogi S-7. Budowa 
drogi dojazdowej poprawi bezpieczehstwo w ruchu drogowym i przyczyni s/'i do 
spadku liczby wypadkow komunikacyjnych spowodowanych zarowno przez 
zwierzqta, jak i ludzi. Realizacja inwestycji ogranlczy rowniet emisj^ halasu poprzez 
zastosowanie ekranow akustycznych oraz emisjq zanieczyszczeh poprzez 
nasadzenie pasow zieleni. W uzasadnieniu decyzji wskazano takze wazny interes 
ekonomiczny wynikaj^cy ze wspolfinansowania zamierzenia budowlanego ze 
srodkow Unii Europejskiej. Decyzja ta zostala ujita w zal^czniku Nr 1, poz. 25 do 
PBDK 2011-2015; [Dowod: akta kontroli str. 652, 763, 779-780, 839] 

3) decyzji nr IG.III.7047-18/08 o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dIa inwestycji 
polegajqcej na rozbudowie drogi krajowej Nr 73 - klasy GP oraz budowie obwodnicy 
miejscowosci Morawica i Wola Morawicka, na odcinku od obribu Bilcza do obribu 
Bieleckie MIyny i Brzeziny w gminie Morawica wraz z reaiizacji obiektow 
budowlanych, w tym infrastruktury technicznej. Jako przeslanki nadania rygoru 
natychmiastowej wykonalnosci podano (...) zwiqkszenle bezpieczehstwa ruchu 
drogowego poprzez dobudowq drugiej jezdni, ktora bqdzie oddzietona od jezdni 
istniejqcej pasem dzielqcym, a takte znacznq_ eliminacjq motliwosci wlqczania s/'i 
cfo ruchu z terenow przyleglych. Rozbudowa drogi poprawi przepustowosc 
i prqdkosc ruchu tranzytowego, wyprowadzajqc jednoczesnie ruch tranzytowy poza 
tereny mieszkaniowe i pozwoli na zmniejszenie halasu poprzez zastosowanie 
ekranow akustycznych. Wskazano takze, iz realizacja inwestycji pozwoli na 
zmniejszenie niekorzystnych roznic stanu infrastruktury w Polsce w stosunku do 
innych pahstw Unii Europejskiej. Decyzja ta zostala ujita w zal^czniku Nr 2, poz. 71 
do PBDK2011-2015. [Dowod: akta kontroli str.652, 813-814, 839] 

3.3 Decyzje ZRID dIa inwestycji drogowych objitych PBDK, dIa ktorych wydane byly 
wczesniej decyzje ULD wydawane po 10 wrzesnia 2008 r. 

Po dniu 10 wrzesnia 2008 r. Wojewoda nie wydawala decyzji ZRID dIa inwestycji 
drogowych objitych PBDK, dIa ktorych wydane byly wczesniej decyzje ULD. 
[Dowod: akta kontroli str. 652-653, 839] 

W dzialainosci kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyzej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidlowosci. 

Najwyzsza izba Kontroli ocenia pozytywnie dzialalnosc kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

4. Post?powania prowadzone w sprawie ustalenia 
odszkodowania za nieruchomosci przejqte przez 
Skarb Panstwa z mocy prawa na potrzeby budowy 
drog obj?tycli PfiDK 

opis stanu 4.1. Wywi^zywanie s i i z obowi^zku terminowego ustalenia odszkodowah za 
faktycznego nieruchomosci przejite przez Skarb Panstwa na potrzeby realizacji inwestycji 

drogowych ujitych w PBDK. 

Zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy o inwestycjach drogowych w brzmieniu 
obowi^zuj^cym od 10 wrzesnia 2008 r. odszkodowanie powinno zostac ustaione 
przez wojewodi w terminie 30 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stala si i 
ostateczna. 

Ustaione 
nieprawidlowosci 

Ocena cz^stkowa 
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Na podstawie obj?tej badaniem proby 40 decyzji ustalajs^cych odszkodowanie 
stwierdzono, ze zostaty one wydane w terminie od 128 do 445 dni od dnia, w ktorym 
decyzja ZRID stafa si? ostateczna. 

W przypadku zadania „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek J?drzej6w - granica 
wojewodztwa swi?tokrzyskiego" okres ten wynosif od 196 do 366 dni, a cz?sc 
decyzji odszkodowawczych nie zostafa jeszcze wydana. Wg stanu na dzieh 
30 pazdziernika 2013 r., sposrod 586 rozpatrywanych spraw, nie wydano 52 decyzji 
odszkodowawczych, jakie winny bye wydane w zwicjzku z prowadzonymi 
post?powaniami oraz decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej nr 1/12 
z dnia 2 maja 2012 r. znak IG.III,7820,6.2011. Jak wynika z akt poszczegolnych 
spraw, trwaji post?powania wyjasniaj^ce w zakresie stanu prawnego 
nieruchomosci, z uwagi na: 

- zgon wfasciciela lub wspofwfascicleli, przy jednoczesnym braku dokumentow 
potwierdzaj^cych nabycie spadku przez domniemanych spadkobiercow; 

- brak prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku po zmarfych; 
- nieaktualne dane dotycz^ce wfascicieli nieruchomosci w ewidencji gruntow oraz 

ksi?gach wieczystych; 

- niedor?czenie przez wfascicieli dokumentow potwierdzaj^cych prawo wfasnosci; 
- istnienie rozbieznych dokumentow potwierdzaj^cych prawo wfasnosci; 
- nieujawnienie adresow wfascicieli w ewidencji gruntow; 
- korygowanie operatow szacunkowych przez rzeczoznawcow maj^tkowych na 

skutek uwag zgfaszanych przez wfascicieli nieruchomosci; 
- rozbieznosci pomi?dzy numerami dziafek ujawnionych w dokumentach 

potwierdzaj^cych prawo wfasnosci nieruchomosci, a numerami wynikaj^cymi 
z ewidencji gruntow na etapie skfadania wniosku; 

- tocz^ce si? post?powan(a Scidowe o stwierdzenie nabycia prawa wfasnosci, 
[Dowod: akta kontroli str. 1065-1069,1071-1091] 

Halina Michafowska-Wroblewska - dyrektor Wydzialu wyjasnifa, ze czynnikami 
decyduj^cymi o terminie zakohczenia post?powania i wydaniu decyzji (takze 
w przypadku, gdy postepowanie dotyczyfo wfascicieli s^siaduj^cych ze sob^ 
dziaiek), s^: 

- stan nieruchomosci, czy jest to nieruchomosc zabudowana, w szczegolnosci 
budynkiem mieszkalnym czy niezabudowana, informacja od inwestora o terminie 
wyburzeh; 

~ czy nieruchomosc ma uregulowany stan prawny czy ma za/ozon^ ksiqgq 
wieczyst^ Inne dokumenty tut organ musi dopiero kompletowac wystqpujqc do 
wfasciwych sqdow, starostw lub wfadajqcych nieruchomosciami co wydfuza 
postqpowanie; 

- terminy pozyskania dokumentow potwierdzajqcych stan prawny, wydanie 
nieruchomosci, oswladczeh o zamieszkiwaniu lub nie oraz prawidfowo 
sporzqdzonych operatow szacunkowych; 

czy dokumenty, ktore zgromadzi tut organ nie budzq wqtpliwosci natury prawnej, 
skomplikowany do wyjasnienla stan prawny wydfuza termin wydania decyzji; 
czy nieruchomosc jest obci^zona ograniczonymi prawami rzeczowymi, 
np. hipotekami, tut organ jest zobowiqzany podjqc dziafania w celu ustalenia 
aktualnego zadfuzenia; 

czy dane ujawnione w ewidencji gruntow dot praw do nieruchomosci s^ 
aktualne, np. czy osoby ujawnione w ewidencji zyj% czy adresy wfascicieli sq_ 
aktualne, podejmowanie czynnosci w celu ustalenia adresow stron 
postqpowanie; 

termin dorqczenia postanowieh spadkowych 
wfascicielach/wspofwiascicielach nieruchomosci; po zmarfych 
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- wnioski, uwagi i pytania skiadane przez strony post^powah wymagajqce 
wyjasnienia, uwagi do operatow szacunkowych wymagajqce wyjasnienia przez 
rzeczoznawcq. 

Wymienione czynniki powoduj% te decyzje odszkodowawcze dot sqsiadujqcych ze 
sobq nieruchomosci mogiy bye wydane w innych terminach. Fakt bezposredniego ' 
sqsiedztwa nieruchomosci nie ma tadnego znaczenia dIa ustalenia terminu wydania 
decyzji odszkodowawczej. [Dowod: akta kontroli str. 1063-1064] 

4,2. Prawidlowosc prowadzenia postipowah w sprawie ustalenia wysokosci 
odszkodowania za nieruchomosci przejite przez Skarb Panstwa na potrzeby 
realizacji inwestycji drogowych ujitych w PBDK w swietle przepisow ustawy 
0 inwestycjach drogowych oraz kpa. 

We wszystkich 40 zbadanych przypadkach wydanie decyzji ustalajq^cej 
odszkodowanie poprzedzalo zweryfikowanie operatu szacunkowego bid^cego 
podstaw^ do ustalenia wysokosci odszkodowania pod wzglidem formalnym 
1 rachunkowym. Sprawdzenie operatu kazdorazowo zostalo udokumentowane 
protokolem odbioru operatu szacunkowego, podpisanym przez pracownika 
dokonuj^cego weryfikacji, 
Zbadane operaty szacunkowe zawieraly wszystkie elementy, o ktorych mowa 
w rozdziale 4 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
wyceny nieruchomosci i sporz^dzania operatu szacunkowego''^. Operaty zostaly 
sporz^dzone przez rzeczoznawcow maj^tkowych, ktorzy zgodnie z § 57 ust. 1 
rozporz^dzenia podpisali je, zamieszczajqc dati i pieczic rzeczoznawcy 
maj^tkowego. 
We wszystkich przypadkach wysokosc odszkodowania byla zgodna z wyceny 
rzeczoznawcy maj^tkowego. Wycena nieruchomosci dokonana przez rzeczoznawci 
majqtkowego byla aktualna na dzieh ustalenia wysokosci odszkodowania, poniewaz 
wszystkie zbadane decyzje odszkodowawcze wydano przed uplywem 12 miesiicy 
od daty sporz^dzenia operatu, zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami''^. Okres pomiidzy datg_ sporz^dzenia 
operatu oraz dat^ wydania decyzji wynosil od 9 do 194 dni. 
W zwi^zku z niedotrzymaniem terminu ustalenia odszkodowania, we wszystkich 
przypadkach skierowano do stron zawiadomienia w trybie art. 36 kpa, wskazuj^c 
jako glown^ przyczyni opoznienia koniecznosc sporz^dzenia operatu 
szacunkowego przez rzeczoznawci maj^tkowego, ktory zostanie wyloniony w trybie 
przepisow ustawy Prawo zamowieh publicznych, dokonania odbioru operatu 
szacunkowego, payjqcia go jako dowodu w sprawie i umozliwienia stronom 
postqpowania zapoznanie s/'i ze zgromadzonym materialem dowodowym 
w sprawie, bqdz koniecznosc przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. [Dowod: 
akta kontroli str, 1092-1100] 

Od 10 wrzesnia 2008 r. w ustawie o inwestycjach drogowych przewidziano 
mozliwosc zwiikszenia odszkodowania wyptacanego bylym wlascicielom 
nieruchomosci przejitych na potrzeby budowy drog publicznych. W art. 18 ust. 1e 
tej ustawy okreslono, ze w przypadku, w ktorym dotychczasowy wlasciciel Iub 
uzytkownik wieczysty nieruchomosci objitej decyzja o zezwoleniu na realizacji 
inwestycji drogowej odpowiednio wyda t i nieruchomosc Iub wyda nieruchomosc 
i oprozni lokal oraz tnne pomieszczenia niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 
30 dni od dnia: 
1) doriczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o ktorej mowa w art. 17, 

i i D z . U. Nr207, poz. 2109 zezm. 
12 Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. 
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2) dor^czenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj^ 
inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnosci a!bo, 
3) w ktorym decyzja o zezwoleniu na realizacj^ inwestycji drogowej stala si^ 
ostateczna - wysokosc odszkodowania powi^ksza si^ o kwot^ rownq^ 5% wartosci 
nieruchomosci lub wartosci prawa uzytkowania wieczystego. 
Wprowadzono rowniez podstaw^ prawn^do powi^kszenia odszkodowania o kwot§ 
10tys, zt, w przypadku gdy wywfaszczana nieruchomosc jest zabudowana 
budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w ktorym zostat wyodr^bniony lokal 
mieszkalny (art. 18 ust. 1f ustawy o inwestycjach drogowych). 
Sposrod 40 zbadanych decyzji, w 23 przypadkach wysokosc odszkodowania 
zwi^kszono, z tego pi^c dotyczylo bonifikaty w wysokosci 5% wartosci 
nieruchomosci, 14 bonifikaty w kwocie 10.000 z(, a w czterecli zastosowano obydwa 
zwi^kszenia jednoczesnie, Okres upiywaj^cy od dnia wydania nieruchomosci przez 
jej dotychczasowego wlasciciela do dnia wydania decyzji ustalajqcej wysokosc 
odszkodowania wynosit od 276 do 640 dni. Zwi^kszenia kwoty odszkodowah byly 
zasadne i zostaty udokumentowane stosownymi oswiadczeniami stron. [Dowod: 
akta kontrolistr. 1092-1093,1099-1100] 

W badanym okresie od decyzji odszkodowawczych wpiyn^lo 99 odwoiah. W 41 
sprawach wiasciwy minister uchylil decyzji Wojewody, 22 decyzje zaskarzono do 
s^du administracyjnego, w przypadku siedmiu decyzji wniesione skargi zostaly 
uwzgl^dnione, z tego szesc skarg z uwagi na nieprawidbwosci zwi^zane z wycen^ 
nieruchomosci. [Dowod: akta kontrolt str. 1101] 

Analiza 10 decyzji odszkodowawczych wydanych w I instancji przez Wojewody, 
uchylonych przez organ II instancji {wfasciwego ministra) wykazafa nast^puj^ce 
braki w prowadzonych post^powaniach; nieprawidlowe sporz^dzenie operatow 
szacunkowych, brak dowodow wskazuj^cych na przeprowadzenie przez organ 
I instancji post^powania wyjasniaj^cego w celu ustalenia wysokosci swiadczenia 
gtownego wierzyteinosci zabezpieczonej hipotekq^ wraz z odsetkami, bi^dny sposob 
wyceny nieruchomosci, nieprawidfowe ustalenia kr^gu osob, ktorym przyslugiwalo 
odszkodowanie, bf^dn^ wyceny prawa przysluguj^cego osotiie foycznej do 
bezptatnego korzystania z lokalu mieszkalnego oraz do uzytkowania dzialki gruntu 
rolnego o okreslonej powierzchni (prawo nieodplatnej dozywotniej sfuzebnosci 
osobistej, w zwi^zku z art. 56 ustawy z dnia 14 grudnia1982 r. o ubezpieczeniu 
roinikow indywidualnych i cztonkow ich rodzin''^ oraz brak ustaleti w zakresie 
istnienia na nieruchomosci osadnika sciekow, przyl^czy do sieci przesybwych 
(wodociqgowych, kanalizacyjnych i elektrycznych), a w konsekwencji ich znaczenia 
dla wyceny. [Dowod: akta kontroli str.1102-1104] 

Przeanaiizowano takze piqt spraw, w ktorych zapadty wyroki s^du 
administracyjnego uwzgi^dniaj^ce skargi stron na decyzj? odszkodowawcz^ 
Wojewody i rozstrzygni^cie organu 11 instancji, 
W dwoch przypadkach WSA w Warszawie uchylil decyzji wfasciwego ministra oraz 
decyzji Wojewody, jako przyczyn^ podaj^ic: 

- bl^dne okreslenie wartosci rynkowej wycenionej nieruchomosci w operacie 
szacunkowym, z uwagi na m.in. brak uzasadnienia przyj^tych do porownan 
przez biegtych nieruchomosci podobnych, niewykazanie w jaki sposob ustalona 
zostala wartosc odtworzeniowa budynku, jakie pomieszczenia zaiiczono do 
powierzchni uzytkowej, niewzi^cie pod uwag^ jednego pokoju na parterze 
budynku oraz niepodanie w jaki sposob zostala ustalona diugosc przyJqcza 
wodoci^owego; 

' 3 D z . U . z 1989r. Nr24, poz, 133zezm. 
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- bl£|_d polegaj^cy na tym, iz przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w zwi^zku 
z uchyleniem poprzednio wydanej decyzji przez WSA w Warszawie, decyzj? 
podpisala ta sama osoba, tj. dzialaj^ca z upowaznienia Wojewody, dyrektor 
Wydzialu. Powyzszy fakt stanowii namszenie art. 24 § 1 pkt 5 kpa. 

W pozostafych trzech przypadkach WSA w Warszawie uchylif decyzje Ministra 
Infrastruktury, po czym Minister utrzymat w mocy pierwotne decyzje Wojewody, 
ktore zostaly uprzednio uciiyione. [Dowod: akta kontroli str,1105] 

Realizacja prawomocnych wyrokow odbywala si? bez zb^dnej zwioki. Dzialania 
w tym celu zostaty podj^te w terminie 27 dni od daty zwrotu akt sprawy przez 
Ministra Infrastruktury, [Dowod: akta kontroli str.1106-1107] 

Ustaione W dzialalnoscl kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
nieprawidtowosci stwierdzono nast^puj^c^ nieprawidlowosc: 

Art. 12 ust. 4b ustawy o inwestycjacli drogowych stanowi, ze decyzj? ustalaj^c^ 
wysokosc odszkodowania wydaje si^ w terminie 30 dni od dnia, w ktorym decyzja 
0 zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej stala si? ostateczna, 

Na podstawie zbadanej proby 40 decyzji Wojewody o ustaleniu odszkodowania za 
nieruchomosci przej^te przez Skarb Pahstwa na potrzeby budowy drog krajowycli 
stwierdzono, ze okres uplywaj^cy pomi^dzy dat^ w ktorej decyzja ZRID stata si? 
ostateczna, a dat^wydania decyzji odszkodowawczycti, we wszystkicti przypadkacii 
przekraczal termin SO-dniowy i wynosil od 128 do 445 dni. 

Halina Mictiabwska-Wroblewska - dyrektor Wydziaiu wyjasnila, ze (..,) gfown^ 
przyczynq^ opoznien w wydawaniu decyzji odszkodowawczych jest nierealny, 
okreslony w „specustawie drogowej", termin 30 dni na wydanie decyzji 
odszi<odowawczych. Przyczyny wydania decyzji odszi(odowawczycii w terminie 
potniejszym niz przewidujq^ to przepisy, nalety oceniac odr^bnie w iozdym 
przypadku, bowiem one w znacznym stopniu zwiqzane z niemoznosciq wydania 
rozstrzygni^cia ze wzgl^du na wqi:pliwosci natury prawnej oraz koniecznosciq^ 
analizy formalnej i rachunkowej kazdego, czasem bardzo obszernego (na niektorycli 
nieructiomosciach znajduje si^ po kiikanascie obiektow budowlanych i roznorodne 
skiadniki rosiinnej operatu szacunkowego, zanim zostanie dopuszczony jako dowod 
w sprawie na podstawie, ktorego jest ustalana wysokosc odszkodowania. Naiezy 
takze podkreslic, iz tut. organ w okresie objqtym kontroi^ wydawai decyzje nie tyiko 
do duzych (ohejmuj^cych setki dziaiek) decyzji lokalizacyjnycii i decyzji ZRiD na 
drogi krajowe, ale takze na drogi wojewddzkie (zarowno na terenie wojewodztwa 
swi^tokrzyskiego, jak i w obrqbie miasta Kielce - wqze\ Zelazna i wqzef Zytniaj, 
gdzie inwestorzy z uwagi na rozpoczqcie robot i koniecznosc rozliczenia inwestycji, 
czqsto finansowanych ze srodkow unijnych, domagali s/? szybkiego wydania decyzji 
odszkodowawczych. Skumuiowanie siq ostatecznosci decyzji ZRID w tym samym 
okresie powoduje, ze wyst^pujq^ trudnosci organizacyjno-kadrowe. [Dowod: akta 
kontroli str.1063j 

Przedstawiaj^c bariery utrudniaj^ce wykonywanie ustawowycli dzialan, Wojewoda 
wyjasnila m.in.; (...) ograniczony fundusz plac utrudniat eiastycznosc zatrudnienia 
koniecznego ze wzglqdu na zwiqkszenie zadah. Zamrozone wynagrodzenia sfery 
budzetowej w ostatnicti iatach oraz trudna sytuacja finansow publicznych skutkuj^ce 
obciqzeniem pracq pracownikow ponad rozs^dnq miarq. SUW nie jest 
konkurencyjny w pozyskiwaniu najlepiej wyksztaiconycli i przygotowanych kadr, 
wynagrodzenia s^ znacznie nizsze niz na podobnych stanowiskact) nie tyiko 
w podmiotach prywatnych, ale przede wszystkim w samorzqdach, jak i w GDDKiA 
w Kielcach. [Dowod: akta kontroli str.407] 



Ocena czqstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cz^stkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgloszenia 
zasfrzezeii 

NIK dostrzegaj^c wyst^puj^ce utrudnienia w przestrzeganiu ustawowego terminu 
wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania, zwraca uwag^, iz Wojewoda wydajqc 
decyzje dotycz^ce odszkodowah moze dysponowac de facto dluzszym okresem na 
wydanie decyzji, anizeli wskazane w ww. ustawie 30 dni. Zaden z przepisow nie 
wskazuje bowiem terminu, w jakim post^powanie powinno bye wszcz^te, a zatem 
nie ma przeszkod, aby nast^ ib to jeszcze przed terminem, w ktorym decyzja 
0 zezwoleniu na realizacj^ inwestycji drogowej stanie si^ ostateczna. Stanowisko 
takie zaj^l m.in. Wojewodzki S^d Administracyjny w Gdahsku, ktory w wyroku z dnia 
25 czerwca 2008 r,, sygn, akt II SA/Gd 307/08, stwierdzil, ze brak tzw. ostatecznosci 
decyzji o ustaleniu (okalizacji drogi nie stanowi przeszkody do wszcz^cia 
1 prowadzenia post^powania administracyjnego w sprawie o ustalenie nabznego 
odszkodowania, 

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidbwosci, 
dzialalnosc kontrolowanej jednostki w badanym obszarze, 

5. Post?powania dotyczqce egzekucji obowicizkow 
wynikajqcych z decyzji ZRID, w zakresie wydania 
nieruchomosci i oproznienia lokali oraz innych 
pomieszczeh 

W badanym okresie nie prowadzono post^powah dotycz^cych egzekucji 
obowi^zkow wynikaj^cych z decyzji ZR!D, w zakresie wydania nieruchomosci 
i oproznienia lokali oraz innych pomieszczeh. [Dowod: akta kontroli str. 1110] 
Najwyzsza Izba Kontroli nie formufuje ocen w powyzszym zakresie, bowiem nie 
wyst^ily zdarzenia b^d^ce przedmiotem badania w tym obszarze dziafalnosci 
kontrobwanej jednostki, 

IV. Wnioski 
Przedstawiaj^c powyzsze oceny i uwagi wynikajcjce z ustaleh kontroli, Najwyzsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnioskuje o: 

1. Zawieranie umow o sporz^dzenie operatow szacunkowych w terminach 
umozliwiajq_cych przyst^ienie rzeczoznawcow do ogl^dzln nieruchomosci 
i sporzqdzania operatow niezwtocznie po wydaniu decyzji ZRID przez 
Wojewody. 

2, Zorganizowanie wydawania decyzji ustalaj^cych wysokosc odszkodowah za 
nieruchomosci w sposob umozliwiaj^cy dotrzymywanie ustawowo okreslonych 
terminow ich wydawania. 

V. Pozostate informacje i pouczenia 
Wyst^ienie pokontrolne zostab sporzcjdzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrobwanej, drugi do akt kontroli, 

Zgodnie z art, 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje 
prawo zgbszenia na pismie umotywowanych zastrzezeh do wyst^ienia 
pokonlrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania, Zastrzezenia zglasza si? 
do dyrektora Delegatury NiK w Kielcach. 
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Obowi^zek 
poinformowania 
NIKosposobie 

wykorzystania uwag 
iwykonaniawnioskow 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wyst^ienia pokontroinego, o sposobie 
wykorzystania uwag 1 wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podj^tych 
dziaJaniach lub przyczynach niepodj^cia tych dziaiah. 

W przypadku wniesienia zastrzezeh do wyst^ienia pokontroinego, termin 
przedstawienia informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu 
zastrzezeh w cabsci lub zmienionego wystqpienia pokontroinego. 

Kielce, dnia/^grudnia 2013 r. 

Kontroier 

Jerzy Stachowiak 
gbwny specjalista kontroli pahstwowej 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

Dyrektor 

Tadeusz Podd^bniak 

OYSilCTOR 

Jr. 
Podpis 

P6ms 
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