
Aktualnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem Projektu Budowalnego i 

Projektu Wykonawczego dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na 

odcinku Hrubieszów – Zosin od km 329+270 do km 342+958 (w tym 4,822 km na terenie 

zabudowanym oraz 8,866 km na terenie niezabudowanym)”. 

Powyższa inwestycja przewidziana jest do realizacji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1474 tekst jednolity z późn. zm.), zwanej 

„Specustawą drogową”.  

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

 wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 

115 kN/oś, 

 korektę drogi w planie i w profilu, celem dostosowania parametrów trasy do drogi 

klasy GP (m.in. poszerzenie jezdni do szer. 7,0 m), 

 przebudowę istniejących chodników i budowę nowych ciągów pieszych, 

 budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

 przebudowę/rozbudowę istniejących skrzyżowań oraz budowę nowych (tam gdzie 

aktualnie występują drogi publiczne niższych klas niż GP), 

 przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego, 

 analizę ruchu z uwzględnieniem komunikacji publicznej, w tym wyposażenie 

projektowanych i istniejących przystanków w zatoki autobusowe, 

 przebudowę istniejących zjazdów, 

 przebudowę istniejących przepustów oraz ewentualną budowę nowych, 

 renowację istniejącego systemu odwodnienia,  

 realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko, 

 budowę kanału technologicznego, 

 usunięcie kolizji z  infrastrukturą techniczną, 

 odtworzenie i skorygowanie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego, 

 odtworzenie istniejących punktów i słupków referencyjnych,  

 regulację przebiegu pasa drogowego. 

 

Procedury nabywania nieruchomości pod drogi krajowe, wypłaty odszkodowań z tego tytułu 

oraz ustalania odszkodowań za szkody powstałe w związku czasowymi zajęciami terenu, 

wynikają z treści „Specustawy drogowej”. 

Przejęcie nieruchomości (w części po podziale działki pierwotnej) pod pas drogowy drogi 

nastąpi w dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwana 

w skrócie: ZRID), zatwierdzająca projekty podziału nieruchomości, stanie się ostateczna. 

Decyzja ta wydawana będzie przez Wojewodę Lubelskiego na podstawie Projektu 

Budowlanego i planowana jest do uzyskania w drugiej połowie 2022 roku. Lubelski Urząd 



Wojewódzki w Lublinie wysyła pisemne zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID na adresy 

wskazane w ewidencji gruntów prowadzonej przez właściwego miejscowo Starostę. 

Dlatego istotne jest zaktualizowanie swoich danych adresowych w ewidencji gruntów, co 

jest  obowiązkiem właściciela nieruchomości. Osoby, które nie figurują w ewidencji gruntów 

lub mają wpisane nieaktualne dane adresowe, nie otrzymają ww. zawiadomienia. 

Obwieszczenia Wojewody zamieszczane są też w prasie lokalnej, w siedzibach gmin, na 

terenie których inwestycja jest prowadzona.  

 

Za przejęcie nieruchomości pod drogę przewidziane jest odszkodowanie wypłacane przez 

Skarb Państwa. Po wydaniu decyzji ZRID, Wojewoda Lubelski ustala osoby uprawnione do 

odszkodowania oraz ogłasza jawny przetarg i wybiera niezależnego rzeczoznawcę 

majątkowego, który sporządza operat szacunkowy wartości każdej nieruchomości. 

Wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz według jej wartości z dnia,  

w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. 

 

Odszkodowanie obejmuje grunt jak i wszelkie elementy zagospodarowania terenu  

z gruntem związane (budynki, budowle, nasadzenia, zasiewy, standard mieszkania i jego 

stałe elementy wyposażenia itp.). W przypadku, gdy decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość 

odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi 

wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę  

10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości. Kwota ta jest naliczana dla budynku, 

niezależnie od liczby zamieszkujących go lokatorów. W przypadku, w którym 

dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją ZRID 

odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne 

pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej jej wykonalności, 

wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub 

wartości prawa użytkowania wieczystego. Wolę wydania nieruchomości właściciel powinien 

wyrazić, po uzyskaniu zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, na piśmie skierowanym w 

w/w terminie  (30 dni) do GDDKiA Oddział w Lublinie lub do Wojewody Lubelskiego. Jeżeli 

właściciel nie zgadza się z wysokością ustalonego przez Wojewodę odszkodowania, ma 

prawo odwołać się do Ministra Infrastruktury (za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego). 

Ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji o odszkodowaniu. Decyzję Ministra może potem 

zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mimo odwołania, można ubiegać 

się o wypłatę zaliczki w wysokości 70 proc. ustalonego w decyzji Wojewody odszkodowania.  



Odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja Wojewody  

o odszkodowaniu staje się ostateczna. Wypłaca je Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  

i Autostrad na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości. Jeżeli stan 

prawny działki nie jest uregulowany, odszkodowanie wpłacane jest do depozytu sądowego 

na 10 lat. Aby je otrzymać, konieczne jest przedłożenie w Sądzie dokumentu 

potwierdzającego prawo do nieruchomości (np. po przeprowadzonym postępowaniu 

spadkowym). Jeżeli w ciągu 5 lat za pieniądze z odszkodowania właściciel kupi nową 

nieruchomość, nie będzie płacił podatku od czynności cywilno-prawnych.  

 

Należy podkreślić, że postępowanie w sprawie kwoty odszkodowania i przekazanie 

nieruchomości Inwestorowi (czyli GDDKiA Oddział w Lublinie) to dwie odrębne, niezależne 

od siebie procedury. Przekazanie nieruchomości nie jest równoznaczne z akceptacją 

ustalonego przez Wojewodę odszkodowania. Termin przekazania nieruchomości wskazany 

jest w zawiadomieniu o wydaniu decyzji ZRID, które otrzymują właściciele. Jeśli działka 

jest zabudowana, w celu usprawnienia procesu zalecany jest kontakt osobisty lub 

telefoniczny z GDDKiA Oddział w Lublinie, gdyż właściciel powinien jak najszybciej 

przekazać działkę. Nieprzekazanie działek wiąże się ze wszczęciem postępowania 

egzekucyjnego (czyli przejęciem ich) na koszt właściciela.  

W przypadku przejmowania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo 

budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, a decyzja ZRID ma nadany 

rygor natychmiastowej wykonalności, Inwestor (GDDKiA Oddział w Lublinie) ma obowiązek 

w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu 

zamiennego. Lokal zamienny zapewniany jest na okres nie krótszy niż 120 dni od dnia, w 

którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) stała się ostateczna. 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem przygotowania inwestycji do 

realizacji, uzyskanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji drogowej planowane jest 

w drugiej połowie 2020 roku, wówczas rozpocznie się procedura przejęcia części 

nieruchomości pod pas drogowy. Przewidywany czasookres realizacji prac budowalnych 

związanych z rozbudową drogi na ww. odcinku to lata: 2023 – 2024. 
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