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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, w związku z prowadzonym postępowaniem 

administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez 

Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Mieroszów, obręb 

Unisław Śląski, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 o pow. 0,0003 ha i 519/4 o 

pow. 0,0008 ha, AM-2, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Inwestor ponownie złożył uwagi do 

sporządzonego operatu szacunkowego, załączając protokół z przeprowadzonej wizji w terenie 

oraz własną dokumentację zdjęciową.

W związku z rozbieżnościami co do stanu faktycznego przedmiotowej nieruchomości 

przedstawionego przez biegłą w operacie szacunkowym i Inwestora w piśmie z dnia 24 

grudnia 2019 r., organ na podstawie art. 10 § 1 i art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) postanowił, że 

w dniu 6 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 na terenie przedmiotowej nieruchomości 

zostaną przeprowadzone oględziny przy udziale stron, biegłego sporządzającego operat 

szacunkowy oraz przedstawiciela urzędu, w celu ustalenia faktycznego stanu 

przedmiotowej działki.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego wskazuję - do dnia 9 marca 2020 roku -  przewidywany 

termin zakończenia postępowania w ww. sprawie. Przyczyną braku możliwości załatwienia 

sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa jest konieczność przeprowadzenia wizji 

terenowej oraz umożliwienie stronom zajęcia stanowiska wobec całości zebranych dowodów.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 15 stycznia 

2020 r. -  datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego w 

Mieroszowie - jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, 

w  ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność 

doręczenia przez obwieszczenie, zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie 

przeprowadzenia wizji w terenie uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 29 

stycznia 2020 r. - J E v v O L Ą S K I
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