WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-W0.7570.428.2017.MA

Wrocław, dnia

'listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z
późn. z m .) w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la ust. 1, art. 12 ust. 4 f i 5, art. 18 ust.
1,1 e, art. 22 i 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 z późn. zm. ),
w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 16/17 z dnia 14 lipca 2017 r. (znak: IFAB.7820.7.2017.JT/ES/AK) o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, dla zamierzenia
budowlanego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ulicy Stabłowickiej (droga
wojewódzka nr 337 i na odcinku droga gminna nr 106263D) z ulicą Główną (droga
wojewódzka nr 336) we Wrocławiu, która stała się ostateczna 27 lipca 2017 roku zawiadamia
się o wydaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego z*dnia 20 listopada 2018 r. (znak sprawy:
IF-W0.7570.428.2017.M A) w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu nabycia z mocy
prawa przez Gminę Wrocław prawa własności nieruchomości położonej na terenie
Wrocławia, obręb 0045 Stabłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 16/4 AM-7,
o pow. 0,0099 ha .
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 15.00.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 20 listopada
2018 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jako ten w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne
publicznie spowoduje, że czynność doręczenia zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 20 listopada 2018 roku o wydaniu decyzji, uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym
z dniem 4 grudnia 2018 r.

