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Wrocław, dnia Jb maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 433), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 212), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamiam,

że w dniu 23 maja 2018 roku, na podstawie art. 20, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 
lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 433) oraz w związku art. 128 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 
212), została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu 
przejęcia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w 
gminie Prochowice oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 302/1 o pow. 0,1251 ha oraz nr 
307/1 o pow. 0,1555 ha, obręb Kawice, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 
20/16 z dnia 10 listopada 2016 r., (znak: IF-AB.78240.2.16.2016.JT) o pozwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia 
budowlanego polegającego na budowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry i rzeki 
Cicha Woda na terenie gminy Prochowice, w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: 
„Kwiatkowice -  Rogów Legnicki -  odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice”. Z dniem 30 
marca 2017 r (Decyzja Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak sprawy: 
DLI.3.6621.1.2017.KS.4.NK:51922/17), przedmiotowa nieruchomość stała się własnością 
Skarbu Państwa.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości 
odszkodowania strony mogą 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 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 4 czerwca 
2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta i Gminy 
Prochowice, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w 
ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia 
decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 roku o ustaleniu wysokości 
odszkodowania, uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym z dniem 18 czerwca 2018 r.


