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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie 

wysokości odszkodowania na rzecz współwłaścicieli nieruchomości położonej w Ziębicach, 

obręb Wschód, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 265/5, z tytułu nabycia z mocy 

prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości 

oraz na rzecz wierzycieli ujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych 

dla wyodrębnionych lokali z tytułu wygaszenia hipotek w związku z wywłaszczeniem 

przedmiotowej nieruchomości, objętej decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 23/19 z dnia 25 

września 2019 r., znak: IF-AB.7820.37.2018.EDT/ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 395 oraz nr 385 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ul. Wojska Polskiego -  ul. Wałowej -  

ul. Zamkowej w Ziębicach, 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 ze zm.) wskazuje - do dnia 16 sierpnia 2020 roku - przewidywany termin zakończenia 

postępowania. Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 

35 k.p.a. jest skomplikowany charakter sprawy.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, w godzinach od 900 do 14°°, 

po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie - tel. 71 340-64-22 lub elektronicznie - e-mail: 

if@duw.pl (przywołując numer sprawy IF-WO.7570.648.2019.MU).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 25 czerwca 

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

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Miejskiego w Ziębicach, 

jako tych w których 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 

9 lipca 2020 r.
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