WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia

r

listopada 2018 r.

IF-W0.7570.515.2017.BK3
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 404), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, w oparciu o art. 22 przywołanej wyżej
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. zawiadamiam o wydaniu w dniu 6 listopada 2018 r. decyzji
Wojewody Dolnośląskiego (nr IF-W 0.7570.515.2017.BK3) w sprawie ustalenia
odszkodowania m.in. na rzecz spadkobierców nieżyjących:
- Antoniny Ziental (udział 1/9),
- Katarzyny Kukiełki (udział 1/9),
- Heleny Mistak (udział 1/9),
- Leokadii Turek (udział 1/9),
- Janiny Koryzny (udział 1/9),
- Stefana Rozlatowskiego (udział 1/9),
- Wandy Ulanowskiej (udział 1/9),
- Jana Rozlatowskiego (udział 1/9),
z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Lubin, obręb
Siedlce, AM-3, oznaczonej ewidencyjnie nr. 196/1.
Pomimo podjętych czynności, organ nie zdołał ustalić kręgu spadkobierców ww.
zmarłych, a hipotetyczni spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, wobec czego
przedmiotowa nieruchomość podlega procedurom stosowanym dla nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
Konsekwencją
nieuregulowanego
stanu
prawnego
nieruchomości
jest
przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym przy wykorzystaniu obwieszczenia
publicznego oraz zgodnie z art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wpłacenie
odszkodowania do depozytu sądowego.
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
8.00 do 14.30.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję 12 listopada 2018 r. jako dzień, w którym
niniejsze obwieszczenie powinno się ukazać na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy Lubin.
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie będzie
uważane za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia, tj. 27 listopada 2018 r.
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