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Wrocław, dnia 4 '\ maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. ) 
w oparciu o art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la  ust. 1, art. 12 ust. 4f i 5, art. 18 ust. 1, le, 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 2018 r., poz. 1474 ze zm. ), 
w związku z decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. znak: 
DLI.VII.4615.267.2019.KW uchylającą zaskarżoną decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
18 sierpnia 2016 r., znak: IF.Y. BK.DW-395.7724-163/5/08, stosownie do treści art. 49a Kpa, 
w zw. z art. 49 Kpa informuję, że rzeczoznawca majątkowy sporządziła operat 
szacunkowy wyceny nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działka nr 4/51 AM 4, obręb Gaj, o pow. 0,0298 ha.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) strony postępowania mają prawo do zajęcia 
stanowiska wobec całości zebranych dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy.

W szczególności mogą zgłaszać uwagi, wypowiadać się co do zebranych materiałów, 
a także złożyć końcowe oświadczenie w sprawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia 
niniejszego zawiadomienia.

W związku z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
1 zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg ww. terminu nie rozpoczyna się do czasu 
odwołania stanu epidemii.

W związku z powyższym strona nie ma obowiązku wykonania wyżej opisanych 
czynności wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, aczkolwiek 
może jej dokonać i będzie ona skuteczna (zob. art. 15zzs ust. 7 specustawy). W przypadku 
złożenia przez wszystkie strony (podmioty upoważnione lub pełnomocników) w formie 
pisemnej końcowego oświadczenia w sprawie - organ wyda rozstrzygnięcie w oparciu o 
zgromadzony dotychczas materiał dowodowy.

Brak możliwości zapoznania się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu wynika z zawieszenia przez Urząd bezpośredniej obsługi klientów, z uwagi na 
stan epidemii.
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Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego wskazuję - do dnia 30 lipca 2020 roku -  termin zakończenia 
przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przyczyną braku możliwości załatwienia 
sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa jest konieczność umożliwienia stronom zajęcia 
ostatecznego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 12 maja 
2020 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 12 maja 2020 roku o sporządzeniu operatu szacunkowego, uważa się 
za dokonaną ze skutkiem prawnym z dniem 26 maja 2020 r.
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