Schemat (podstawowe elementy) postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
przejętą pod realizację inwestycji drogowej w związku z wydaniem decyzji zrid

Wojewoda Lubelski
(Wydz. Inf. LUW) wydaje
decyzję o zezwoleniu na
realizację inwestycji
drogowej
(dec. zrid)

Wykonawca
inwestycji może
przystąpić do jej
realizacji (np. do
rozpoczęcia robót
budowlanych

Przesłanie do właścicieli
nieruchomości objętych
inwestycją zawiadomienia
o wydaniu dec. zrid

Jeżeli właściciel nieruchomości
wyda nieruchomość inwestorowi
w terminie 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia
odszkodowanie za przejętą
nieruchomość powiększa się o 5%
wartości nieruchomości

Wojewoda Lubelski
(Wydz. GNiSP), z dniem
wydania dec. zrid, wszczyna
z urzędu postępowania ws.
ustalenia odszkodowań za
przejęte pod inwestycję
nieruchomości

Założenie indywidualnych akt
spraw oraz zebranie
podstawowych dokumentów dot.
indywidualnego postępowania
(m.in. wypisów z mpzp, KW)

Przeprowadzenie
postępowania dowodowego
ws. ustalenia odszkodowania

Wojewoda Lubelski
(Wydz. GNiSP)
wydaje decyzję
o ustaleniu
odszkodowania za
przejętą
nieruchomość

Rozpatrzenie
ewentualnych uwag
stron postępowania

Strony niezadowolone
z rozstrzygnięcia mogą
złożyć odwołanie od decyzji
wojewody do Ministra
Inwestycji i Rozwoju

Powołanie biegłego –
rzeczoznawcy majątkowego
celem określenia wartości
nieruchomości

Ocena przesłanek do
ewentualnego
zwiększenia
odszkodowania o 5%
wartości nieruchomości

Strona niezadowolona
z decyzji ministra mogą złożyć
skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego
w Warszawie

Włączenie do akt postępowania
operatu szacunkowego,
sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego, określającego wartość
nieruchomości

Analiza i ocena całości
materiału dowodowego
dołączonego przez strony
oraz zgromadzonego
samodzielnie przez organ

Strona niezadowolona
z orzeczenia WSA może złożyć
skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego
w Warszawie

Przesłanie (po określeniu przez
rzeczoznawcę majątkowego w operacie
szacunkowym wartości nieruchomości) do
właścicieli nieruchomości przejmowanych
zawiadomień o prowadzonym postępowaniu
ws. ustalenia odszkodowania oraz o
możliwości zapoznania się z aktami w tym
zgłaszania uwag i wniosków

Inwestor
(PMLublin/GDDKiA/ZDW)
wypłaca ustalone w decyzji
odszkodowanie osobom
w niej wskazanym
(wypłata jest możliwa wówczas
gdy decyzja odszkodowawcza jest
ostateczna)

W sytuacji gdy
postępowanie zostało
zakończone wydaniem
decyzji, ale nie stała się
ona ostateczna, można
wnioskować do
inwestora o wypłatę 70%
odszkodowania

