
Czym jest obwodnica?

Obwodnica to droga „obwodowa” wokó³ miasta, umo¿li-
wiaj¹ca odci¹¿enie jego centrum od ruchu tranzytowego, 
czyli takiego, który nie ma swojego Ÿród³a ani celu ruchu 
w tym mieœcie. Korzystaj¹ na tym wszyscy u¿ytkownicy 
dróg, jak równie¿ mieszkañcy: przejazd obwodnic¹ jest 
bardziej komfortowy, szybszy i bezpieczniejszy, a w mieœcie 
nie tworz¹ siê ju¿ takie korki, jest ciszej i bezpieczniej, co 
znacz¹co wp³ywa na polepszenie warunków ¿ycia miesz-
kañców. Razem z popraw¹ warunków ruchu oznacza to 
mniejsze koszty, dlatego budowê obwodnicy nazywamy 
inwestycj¹.

Jak projektuje siê przebieg obwodnicy?

Przebieg nowej drogi, zale¿y od wielu czynników ujêtych 
w wielokryterialnej analizie. Dopiero po rzetelnym rozwa¿eniu 
wszystkich aspektów technicznych, ekonomicznych i œrodowis-
kowych, w tym spo³ecznych, inwestor (w przypadku drogi 
krajowej jest to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad) sk³ada wniosek o tzw. decyzjê œrodowiskow¹. 
Jest to pierwsza decyzja administracyjna charakteryzuj¹ca 
inwestycjê (przebieg drogi, lokalizacjê skrzy¿owañ, obszar 
oddzia³ywania inwestycji na œrodowisko).

Kto wydaje zgodê na budowê obwodnicy?

Podstawowe przepisy dotycz¹ce budowy dróg w Polsce 
zawarte s¹ w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej 
potocznie specustaw¹ drogow¹.

W celu zatwierdzenia projektu budowlanego i granic pasa 
drogowego przysz³ej drogi krajowej jej zarz¹dca, czyli 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
wystêpuje do Wojewody z wnioskiem o Zezwolenie na 
Realizacjê Inwestycji Drogowej (ZRID). Decyzja ZRID  
wskazuje teren, na którym bêd¹ zrealizowane roboty zwi¹zane 
z budow¹ obwodnicy, stwierdza przejêcie z mocy prawa 
nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa przeznaczonych 
na pas drogowy oraz zatwierdza podzia³ nieruchomoœci pod 
ten pas - obejmuje swoim zakresem teren nie tylko pod sam¹ 
drogê, ale równie¿ skrzy¿owania, rowy drogowe, skarpy, 
drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne itp.
O wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji ZRID 
oraz o jej wydaniu wojewoda informuje spo³eczeñstwo. 
Informacje takie otrzymuj¹ drog¹ pocztow¹ w³aœciciele lub 
wspó³w³aœciciele nieruchomoœci, które zostan¹ przejête pod 
pas drogowy. Pozostali zainteresowani zawiadamiani s¹ 
poprzez obwieszczenia w urzêdzie wojewódzkim, w urzêdach 
gmin oraz na stronach internetowych urzêdów i w prasie 
lokalnej.

Odszkodowanie za nieruchomoœci zajête pod 
przysz³¹ drogê

Na mocy decyzji ZRID nieruchomoœci zajête pod pas drogowy 
staj¹ siê z mocy prawa w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Dotychcza-
sowym w³aœcicielom przys³uguje godziwe odszkodowanie za 
zajêt¹ nieruchomoœæ lub jej czêœæ.
Postêpowanie w sprawie wyp³aty odszkodowania jest 
wszczynane przez Wojewodê z urzêdu, a wiêc w³aœciciele 
nieruchomoœci nie musz¹ czyniæ ¿adnych dodatkowych 
starañ, aby odszkodowanie otrzymaæ.
Decyzjê ustalaj¹c¹ wysokoœæ odszkodowania wydaje 
wojewoda, w oparciu o operat szacunkowy uprawnionego 
rzeczoznawcy maj¹tkowego, powo³anego przez Wojewodê. 
Wysokoœæ odszkodowania uwzglêdnia koszt gruntu oraz 
wszystkich sk³adników, które s¹ z nim trwale zwi¹zane 
(budynki, ogrodzenia, drzewa itd.). Rzeczoznawca maj¹tkowy 
bêd¹c na oglêdzinach nieruchomoœci nie ma obowi¹zku 
informowania o tym w³aœciciela.
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci, za które przys³uguje odszko-
dowanie, zostaje poinformowany drog¹ pocztow¹ o ustaleniu 
wysokoœci odszkodowania. W zawiadomieniu jest wskazany 
termin i miejsce, w którym mo¿na zapoznaæ siê z aktami 
sprawy. Nastêpnie Wojewoda wydaje decyzjê ustalaj¹c¹ 
wysokoœæ odszkodowania, która tak¿e jest przesy³ana drog¹ 
pocztow¹ do w³aœciciela nieruchomoœci.
Od decyzji ustalaj¹cej wysokoœæ odszkodowania dotychcza-
sowemu w³aœcicielowi przys³uguje prawo ewentualnego 
odwo³ania, w terminie wskazanym w decyzji, do Wojewody 
Opolskiego.
GDDKiA wyp³aca odszkodowanie na wskazane przez w³aœ-
ciciela konto, w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia 
siê decyzji odszkodowawczej.
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Na obwodnicach nikt nie traci

Zasady przejmowania terenów pod 
drogi krajowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Nieruchomoœci resztuj¹ce,
tzw. „resztówki”

Premie za szybkie wydanie
nieruchomoœci pod drogê

W przypadku, gdy czêœæ dzia³ki zostanie zajêta pod drogê, 
a jej pozosta³a czêœæ nie bêdzie nadawa³a siê - zdaniem 
w³aœciciela - do prawid³owego wykorzystania na dotych-
czasowe cele, w³aœciciel nieruchomoœci powinien wyst¹piæ 
do zarz¹dcy drogi (GDDKiA) o wykup pozosta³ej czêœci 
dzia³ki. Ka¿dy taki wniosek bêdzie przez GDDKiA indywi-
dualnie rozpatrywany, a decyzja o ewentualnym wykupie 
dzia³ki resztuj¹cej bêdzie uzale¿niona m.in. od jej powierzchni, 
charakteru u¿ytku, sposobu zagospodarowania, mo¿liwoœci 
dojazdu itp.

Je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci wyda j¹ do 30 dni od dnia 
dorêczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wyso-
koœæ odszkodowania zostanie zwiêkszona o 5 %.

Chc¹c uzyskaæ dodatkow¹ premiê za szybsze wydanie 
nieruchomoœci nale¿y zwróciæ siê z wnioskiem do:

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia³ w Opolu

ul. Niedzia³kowskiego 6
45-085 Opole

Dodatek za nieruchomoœæ
z budynkiem mieszkalnym

W przypadku nieruchomoœci z budynkiem mieszkalnym,  
kwota odszkodowania powiêksza siê o 10 000 z³.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 z póŸniejszymi zmianami)

Dane kontaktowe inwestora

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia³ Opole
ul. Niedzia³kowskiego 6
45-085 Opole
tel. 77 401 63 12
fax 77 454 44 68
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Instytucja prowadz¹ca postêpowania 
odszkodowawcze:

Opolski Urz¹d Wojewódzki
Wydzia³ Infrastruktury i Nieruchomoœci
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 45 24 130
tel. 77 42 24 900
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