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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKEGO

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie 
wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłym Albinie Tracewskim, z tytułu 
nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa nieruchomości położonej na terenie gminy 
Mieroszów, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 519/3 i nr 519/4, AM 1, obręb Unisław 
Śląski, Wojewoda Dolnośląski informuje, że na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) wskazuje -  
do dnia 12 lipca 2020 roku - przewidywany termin zakończenia przedmiotowego 
postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 
35 Kpa jest konieczność umożliwienia stronom zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie. 
W obwieszczeniu z dnia 10 marca 2020 r., znak: IF-W0.7570.327.2019.MU, Wojewoda 
Dolnośląski poinformował o zakończeniu postępowania dowodowego oraz ustalił 14 dniowy 
termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranych materiałów.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu odwołania stanu epidemii.

W związku z powyższym strona nie ma obowiązku wykonania wyżej opisanych 
czynności wcześniej niż w dacie 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemii, aczkolwiek może 
jej dokonać i będzie ona skuteczna (zob. art. 15zzs ust. 7 specustawy).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 20 maja 
2020 r., jako 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 toczącego 
się postępowania administracyjnego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 
3 czerwca 2020 r.
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