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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie 
wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie 
prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Zgorzelec, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72/1 o pow. 0,0013 ha, AM-1, obręb 0004 
Jędrzychowice.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 30/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi wojewódzkiej 
nr 351 od km 23+625 do km 24+763 nazwanej przez Inwestora „Rozbudowa wraz 
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 351 w miejscowości Jędrzychowice od km 23+625 
do km 24+763 realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa chodników w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 351 w km 23+625 do km 24+700”, której nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności, w/w działka, z dniem jej uostatecznienia tj. 28 stycznia 2020 r. stała się z mocy 
prawa własnością Województwa Dolnośląskiego.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ powziął informację 
o śmierci Anny Szczepańskiej. Mimo podjętych czynności, organ nie uzyskał dokumentów 
poświadczających dziedziczenie po zmarłej, natomiast ustalił, iż nie toczyło się postępowanie 
o stwierdzenie nabycia spadku. Mając na uwadze powyższe przyjęto, że ww. nieruchomość 
ma nieuregulowany stan prawny, co do udziału przysługującego zmarłej Annie Szczepańskiej.

Tym samym, konsekwencją nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości jest 
przeprowadzenie postępowania w trybie uproszczonym przy wykorzystaniu obwieszczenia 
publicznego. O dalszych czynnościach organ będzie informował, poprzez wywieszenie pism 
na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec oraz na stronach internetowych wymienionych Urzędów. 
Na podstawie art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
(Dz.U. 2020 poz. 65 ), konsekwencją tego, będzie wpłata odszkodowania przysługującego 
spadkobiercom zmarłego do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. 2020 poz. 256) 
wskazuję 15 czerwca 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach 
internetowych ww. Urzędów, 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 29 czerwca 2020 r.
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