
URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU
DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU

ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok

ORN-II.17t2.3.2013

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku. Dyrektorem

Departamentu Skarbu jest Pan Wieslaw Henryk Bielawski.

Kontrola zostala przeprowadzona w okresie od 17 maja do 3l maja 2013 r. przez Marte

Agnieszkg Andrejczyk, inspektora w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru, dzialajqcq

na podstawie upowa:Znienia Prezydenta Miasta Bialegostoku z 17 maja 2013 r. znak ORN-

r .077.324.20t3.

Kontrola dotyczy\a wsp6lpracy Departamentu Skarbu, Zarzqdu Dr6g i Inwestycji Miejskich,

Departamentu Architektury przy realizacji zadafi wynikaj4cych z tzw. specustawy drogowej.

Postgpowanie kontrolne w przedmiotowej sprawie stanowilo rekontrolE ww. zagadnienia

(poprzednia kontrola w tym zakresie zostala przeprowadzona w terminie od 14 lutego

do 29lutego 2012 r. - protok6l z kontroli 220 muca20l2 r., znak ORN-I1.1712.9.2012).

Okres objgty kontrol4to sprawy wszczjte od stycznia do maja 2013 r.

ZaloZenia metodyczne do kontroli

Kontroli dokonano na podstawie teczek aktowych o symbolu klasyfikacyjnyrn,, 6833" i haSle

klasyfikacyjnym ,,Odszkodowania za nieruchomoici przejqte pod drogi publiczne"

prowadzonych przez Referat Odszkodowan i Naliczeri Departamentu Skarbu. Do kontroli

wybrano losowo 9 akt spraw wszczqtych w 2013 roku.

W toku kontroli sprawdzono, w jaki spos6b s4 realizowane zalecenia pokontrolne Prezydenta

Miasta Bialegostoku z 13 kwietnia 2012 r. w szczeg6lnoSci:

. Czy Zarz4d Dr6g i Inwestycji Miejskich przekaz$e do Departamentu Skarbu

ostateczne decyzje zrid niezbgdne m.in. do wszczgcia postqpowania w sprawach

ustalenia i wyplaty odszkodowaft za nieruchomoSci przejgte pod drogi, w taki spos6b

aby przedmiotowa dokumentacj a byla przekazywana do Departamentu Skarbu

niezwlocznie.

. Czy zawiadomienia - na podstawie art. 61 $ 4 Kpa - o wszczQciu postgpowania

administracyjnego w sprawie ustalenia i wyplaty odszkodowaria za nieruchomoSci



przejgte pod drogi, wysylano do stron przed uplywem terminu wskazanego w art.

12 ust. 4b oruzust. 49 specustawy drogowej.

. Czy zawiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy (na podstawie

art. 36 Kpa) wysylano do stron postgpowania administracyjnego przed uplywem

terminu wskazanego w art. 12 ust. 4b oraz ust. 49 specustawy drogowej.

W toku kontroli wykorzystano nastgpuj4ce przepisy:

o Ustawa z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dr6g publicznych - w dalszej czgSci sprawozdania zwana

,rspecustawq drogow4" oraz

o Ustawa z drua 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego - w dalszej

czgSci sprawozdan ia zwana Kpa.

Ustalenia kontroli:

W toku kontroli ustalono, ze Departament Skarbu,Zarz4d Dr6g i Inwestycji Miejskich

orM Departament Architektury prawidlowo realizq4 zalecenia Prezydenta Miasta

Bialegostoku zawarte w wyst4pieniu pokontrolnym z 1 3 kwietnia 2012 r.

W 'nviqzku z tym na podstawie $ 10 zarzqdzenia wewngtrznego Nr ll2lI2 w sprawie

olveilenia zasad wykonywaniq kontroli wewnqtrznej w Urzqdzie Miejskim w Bialymstoku,

wydanego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku 5 grudnia 2012 r.) sporz4dzono

sprawozdanie z kontroli (przepis stanowi, i2 w przypadku, gdy nie stwierdzono zadnych

uchybieri i nieprawidlowo6ci zamiast protokolu kontroli sporz4dza sig sprawozdanie).

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

W 2013 roku w teczce aktowej prowadzonej przez Referat Odszkodowari i Naliczeri

Departamentu Skarbu zarejestrowano 134 sprawy. Z tego 22 sprawy, to sprawy wszczgte

w 2013 r. Pozostale lI2 spraw to kontynuacja postqpowaf administracyjnych wszczptych

w latach wcze6niejszych, przerejestrowana do teczki aktowej prowadzonej w 2013 r. (w tym

zakresie ustnych wyjaSnieri udzielil pracownik Departamentu Skarbu inspektor Leszek

Jakubowski).

Sprarvy: DSK-VII.6833.104.2013, DSK-VII.6833.108.2013, DSK-VII.6833.110.2013,

DSK-VII.6833.121.2013, DSK-VII.6833.123.2013, DSK-VII.6833.125.2013, DSK-

vrl.6833.128.2013

Wszystkie ww. sprawy zostaly wszczgte w zwiqzku z wydaniem 2l marca 2013 r.

decyzji Prezydenta Miasta Bialegostoku nr 27812013, znak DAR-V.6740.2.2.2013



o zezwoleniu na realizacjE inwestycji drogowej polegaj4cej na budowie drogi dojazdowej bez

nazry - drogi gminnej na odcinku od ul. Komunalnej do ul. Dolistowskiej w Bialymstoku.

Przedmiotowej decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalno6ci zgodnie z art.

17 ust. I ustotvy o szczeghlnych zasadach realizacji inwestycji w zalcresie dr6g publicznych.

W aktach spraw znajduje sig kopia ww. decyzji z pieczgci4 wptywu do Kancelarii Og6lnej

2l marca 2013 r. oraz pieczgci4 wplywu do Zarzqdu Dr6g i Inwestycji 2I marca 2013 r.

Zarzqd Dr6g i Inwestycji przekazal do Departamentu Skarbu kopig ww. decyzji

27 marca2013 r. (pismo zastgpcy Dyrektora Zarzqdu Dr6g i Inwestycji Miejskich p. Bozeny

Zawadzkiej z 2l marca 2013 r., znak ZDI-IIL7O1 I.28.2012.Y\F potwierdzaj qce przekazanie

przedmiotowej dokumentacj i).

Termin 60-ciu dni na wydanie decyzji ustalaj4cej wysokoSi odszkodowania

w kontrolowanych sprawach uplyn4l w dniu 2l maja 2013 r. Zgodnie z art. 12 ust.

49 specustawy drogowej, obowi4Tuj4cym od 25 lutego 2013 r. (zmiana wprowadzona ustawq

z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie usta'wy o szczeg6lnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych), jeheli decyzji o zezwoleniu na realizacjg

inwestycji drogowej nadany zostaN rygor natychmiastowej wykonalno(ci, decyzjE ustalajqc4

wysokoSd odszkodowania wydaje siE w terminie 60-ciu dni od dnia nadania decyzji

o zezwoleniu na realizacj E inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnoSci.

We wszystkich sprawach zawiadamiano strony zgodnie z art. 6l $ 4 Kpa i an. 9 Kpa

oraz art. 12 specustawy drogowej o wszczEciu ztxzEdtt postEpowania w sprawie ustalenia

wysokoSci i wyplaty odszkodowania za nieruchomoSci objEte ww. decyzj q zrid, tj. przed

uplywem terminu zalatwienia sprawy okreSlonym w art. 12 ust. 49 specustawy drogowej.

Sprawy nr 104, 108, 110 i 123 zaviadomienie do stron postQpowania wyslano - 22 kwietnia

2013 r., w sprawie nr l2l orazl2S - 6 maja20l3 r., w sprawie nr 128 - 25 kwietnia2013 r.

Ponadto stwierdzono, 2e w kontrolowanych sprawach strony zostaly prawidlowo

poinformowane o Wznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy stosowanie do art. 36 $ 2

Kpa oruz art. 18 specustawy drogowej, tj. przed uplywem terminu zalatwienia sprawy

okreSlonym w art. 12 ust. 49 specustawy drogowej. W sprawach nr 104, 108, 110, 123

zawiadomienia do stron postgpowania wyslano - 2 maja 2013 r., w sprawie nr 128 -

25 kwietnia20l3r., w sprawachnr l2l il25 - 6 maja20l3 r.

We wszystkich ww. postEpowaniach administracyjnych powodem Wznaczenia

nowego terminu byla koniecznoSci uzyskania operatu szacunkowego i wylonienia

rzeczoznawcy maj4tkowego w trybie ustawy Prawo zam6wieri publicznych. Na dzien

zakortczenia kontroli przedmiotowe postgpowania administracyj ne s4 w toku.



Sprawa DSK-VII.6E33.132.2013

12 kwietnia 2013 r. zostala wydana decyzja Prezydenta Miasta Bialegostoku

nr 36112013, znak DAR-V.6740.2.3.2013 o zezwoleniu na rcalizacjg inwestycji drogowej

polegajqcej na budowie ulicy KD-5L (droga gminna) na odcinku od ul. Wapiennej

do ul. P. tr odziriskiego w Bialymstoku (ezdnia, chodniki) zjazd6w, kanalizacji deszczowej

wraz z przykanalikami do wpust6w deszczowych, oSwietlenia drogowego. Przedmiotowej

decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnoSci zgodnie z art. 17 ust. I ustqwy

o szczegdlnych zasadach realizacji inwestycji w zal+resie dr6g publicznych.

W aktach sprawy znajduje siE kopia ww. decyzji przekazana przez Zarzqd Dftg

i Inwestycji Miejskich do Departamentu Skarbu w dniu 17 kwietnia 2013 t. wraz z mapani

podzialu nieruchomoSci (pismo zastgpcy Dyrektora Zarzqd Dr6g i Inwestycji Miejskich

p. B ozeny Zaw adzkiej, ztrak ZDI-lIl.7 0 | | . | 6.20 | 2).

Ponadto w aktach sprawy znajduje siQ kopia pisma Dyrektora Zarzqdu Dr6g

i Inwestycji Miejskich P. Janusza Ostrowskiego z l0 maja br. (data wplywu do Departamentu

Skarbu 13 maja br.) znak ZDI-1I1.7011.16.2012, z kt6rego wynika, iz ponownie

do Departamentu Skarbuprzekazano kopig ww. decyzjizrid.

Termin na wydanie decyzji ustalaj4cej wysokoS6 odszkodowania to zgodnie z art.

12 ust. 49 60-si4t dni, od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizacjp inwestycji

drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnofici. Zatem w przedmiotowej sprawie termin ten

uplyn4t 12 czerwcabr.

13 maja 2013 r. (data wyslania zaviadomienia) zawiadomiono strony zgodnie z art.

61 $ 4 Kpa i art 9 Kpa oruz 12 specustawy drogowej o wszczgciu z urzgdu postgpowania

w sprawie ustalenia wysokoSci i wyplaty odszkodowaniazarieruchomoSd objgt4ww. decyzjq

zrid, tj. przed uplywem terminu zalatwienia sprawy okreSlonym w art. 12 ust. 49 specustawy

drogowej.

22 maja 2013 r. (data wyslania zawiadomienia), tj. przed uplywem terminu

zalatwienia sprawy okreSlonym w art. 12 ust. 49 specustawy drogowej poinfonnowano

strony, stosowanie do art. 36 S 2 Kpa oraz art. 18 specustawy drogowej, o wyznaczeniu

nowego terminu zalatwienia sprawy - do dnia 30 wrzeSnia 2013 r. Powodem wyznaczenia

nowego terminu byla koniecznoSci uzyskania operatu szacunkowego i wylonienia

rzeczoznawcy maj4tkowego w trybie ustawy Prawo zam6wieri publicznych. Sprawa w toku.

DSK-VII.6833. I 33.201 3

4 grudnia 2012 r. zostala wydana decyzja Prezydenta Miasta Bialegostoku

nr 1277/2012, znak DAR-V.6740.2.13.2012 o zezwoleniu na rcalizacjg inwestycji drogowej

4



polegaj4cej na budowie ulicy Dlugiej - drogi gminnej w Bialymstoku w zakresie nawierzchni,

chodnik6w, budowie zjazd6w, kanalizacji deszczowej z przykarralikami i wpustami

ulicznymi. Przedmiotowej decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnoSci

zgodnie z art. l7 ust. I ustawy o szczegdlnych zasadach realizacji inwestycji w zalvesie drdg

publicznych.Decyzja stala siq ostateczna 4 stycznia2Ol3 r.

W aktach sprawy znajduje siQ kopia ww. decyzji potwierdzona za zgodnoSi

z oryginalemprzez pracownika Departamentu Skarbuz dat4I7 stycznia2DI3 r.

Ponadto, znajduje siE kopia pisma zastqpcy Dyrektora Zarzqdtt, Dr6g i Inwestycji

Miejskich P. Bo2eny Zawadzkiej z 28 grudnia 2012 r,. znak ZDI-11L7011.13.2012.WK,

kt6rym Zarzqd Dr6g i Inwestycji Miejskich przekazal do Departamentu Skarbv,,prcrwomocnq

decyzjq Nr 1277/201" o zezwoleniu narealizacjg inwestycji drogowej (data wplywu pisma

do Departamentu Skarbu 4 stycznia2Ol3 r.).

Termin na wydanie decyzji ustalaj4cej wysoko66 odszkodowania to zgodnie z art.

12 ust. 4b specustawy drogowej 30- Sci dni od dnia, w kt6rym decyzja o zezwoleniu na

realizacjg inwestycji drogowej stala siE ostateczna. Termin uplyn4l wigc 5 lutego 2013 r.

10 maja 2013 r. (data wyslaniazaviadomienia) zawiadomiono strony - Skarb Pafistwa

- zgodnie z art. 6l $ 4 Kpa i art.9 Kpa oraz 12 specustawy drogowej o wszczgciu z urzgdu

postgpowania w sprawie ustalenia wysokoSci i wyplaty odszkodowania za nieruchomoS6

objgt4 ww. decyzjqzrid, tj. przed uplywem terminu zalatvienia sprawy okreSlonym w art.

12 ust. 4b specustawy drogowej. Z ustnych wyjaSnieri pracownika Departamentu Skarbu

wynika, i2w przedmiotowej sprawie byly trudnoSci z ustaleniem stron postEpowania.

Analiza akt sprawy potwierdza, i2 przedmiotowa sprawa ma skomplikowany stan

prawny. Obecnie toczqsig: w Wojew6dzkim S4dzie Administracyjnym w Warszawie sprawa

ze skargi Gminy Bialystok na decyzjE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 puldziemika

2012 roku oraz sprawa przed Wojew6dzkim S4dem Administracyjnym w Bialymstoku

ze skargi osoby fizycznej na decyzjq Podlaskiego Wojew6dzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego w Bialymstoku w przedmiocie odmowy wprowadzenia

zmian w operacie ewidencji grunt6w postanowienie o zawieszeniu postEpowaria z dnia

24 stycznia2013 r. W zwi4Tku z tym dopiero l0 maja 2013 r. mozliwe bylo zawiadomienie

o wszczgciu postEpowania. Sprawa w toku

Na tym sprawozdanie zakoficzono.



Sprawozdani e sporzqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach.

W tl/nt jeden egzemplarz sprawozdania wlqczony do akt kontroli, drugi egzemplarz

dorgczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacylnej Urzgdu.
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