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Wrocław, dnia 4 1 stycznia 2021 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. 1990), 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 2020 r., poz. 1363 t.j.), 
w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 11/20 z dnia 21 sierpnia 2020 roku, znak 
IF-AB.7820.22.2019.ES2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 
budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) — Lubawka o długości około 16,1 km, od km 
38+255,00 do km 54+262,82 nazwanej przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie 
drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła 
Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 
54+262,82”, która stała się ostateczna, tj. z dniem 24 września 2020 r.

zawiadamiam,

że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie odszkodowania 
na rzecz spadkobierców po zmarłej Annie Kunickiej, w udziale 6/30, z tytułu nabycia 
z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie 
gminy Bolków, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 392/1 o pow. 1,5076 ha, nr 392/2 
o pow. 0,0016 ha, obręb 0010 Sady Górne. Mimo podjętych czynność, organ nie uzyskał 
dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłej, natomiast ustalił, że postępowanie 
o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyło się.

W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłej 
Annie Kunickiej do ujawniania swoich praw. W przypadku nieujawnienia swoich praw 
w ustawowym terminie, przez potencjalnych spadkobierców organ wyda decyzję w oparciu 
o zgromadzony materiał dowodowy a odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu 
sądowego.

Jednocześnie informuję, że został sporządzony operat szacunkowy określający 
wartość nieruchomości położonej na terenie gminy Bolków, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działki: nr 392/1 o pow. 1,5076 ha, nr 392/2 o pow. 0,0016 ha, obręb 0010 Sady Górne.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria Wydziału 
Infrastruktury, pokój nr 2103, w godzinach od 900 do 14°° po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznie - teł. 71 340-64-47.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) 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 przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni od daty 
dokonania obwieszczenia.
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Równocześnie wskazuję 1 lutego 2021 r. jako dzień, w którym niniejsze 
obwieszczenie powinno się ukazać na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy Bolków. Upływ 
czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że 
czynność doręczenia zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o sporządzeniu operatu 
szacunkowego i zebraniu materiału dowodowego koniecznego do wydania decyzji, uważa się 
za dokonaną ze skutkiem prawnym z dniem 15 lutego 2021 r.


