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Wrocław, dnia k stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2302 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze 
zm.)

zawiadamiam

że na podstawie art. 24, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu oraz w związku z art. 124 ust. 4 i art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców 

zmarłej Marii Jękot z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w 
gminie Legnickie Pole, obręb 0015 Taczalin -  obszar wiejski, AM-1, oznaczonej 
ewidencyjnie j ako działka nr 336/3.

Z treścią ww. wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego 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 
29 stycznia 2019 r. -  datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach 
internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy 
Legnickie Pole - 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 18 stycznia 2019 roku w sprawie 
ustalenia odszkodowania, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
położonej w gminie Legnickie Pole, obręb 0015 Taczalin -  obszar wiejski, AM-1, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 336/3, uważa się za dokonaną ze skutkiem 
prawnym.
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