WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia

marca 2018 r.

IF-W0.7570.205.2017.EB2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1496), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z
2018 r., poz. 121 t. j.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.)
zawiadamiam
Ze w dniu 28 lutego 2018 roku, na podstawie z art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la, art. 12
ust. 4 d, f i ust. 5, art. 18 ust. 1, le, art. 22 i art. 23 ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została wydana decyzja
Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz Andrzeja Siewierskiego z
tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności
nieruchomości położonej na terenie Wrocławia, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 8/3,
AM-8, obręb 0014 Jagodno, o powierzchni 0,0026 ha, w związku z decyzją Wojewody
Dolnośląskiego Nr 11/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r., (znak: IF-AB.7820.21.2016.MN) o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi
wojewódzkiej Nr 395 na odcinku od ul. Bardzkiej do granic Wrocławia w ramach zadania:
„Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 395 we Wrocławiu - Etap I.
Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości
odszkodowania można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2103, w godzinach od 800 do 1500.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od
daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego we
Wrocławiu. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie
spowoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2018
roku o ustaleniu wysokości odszkodowania, uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

