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Wrocław, dnia marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam,

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w 

gminie Czernica, obręb Dobrzykowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 341/84 na 

rzecz współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, biegły sporządził operat szacunkowy z 

którego treścią strony mogą zapoznać się w siedzibie urzędu.

Z treścią operatu oraz z całym zgormadzonym materiałem dowodowym strony mogą 

się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac 

Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 w godzinach od 9.00 do 14.30, po wcześniejszym 

umówieniu się telefonicznie - tel. 71 340-60-95 (przywołując numer sprawy IF- 

WO.7570.633.2020.MK).

Organ uznał w oparciu o przesłany skan aktu notarialnego, że Zbigniew, Danuta

1 Paweł Tokarscy nie zrzekli się prawa do odszkodowania na rzecz nowego nabywcy.

W wyniku analizy przesłanych dokumentów organ uznał, że po zmarłym 

Wojciechu Traczewskim spadek nabyły Teodora Traczewska i Agnieszka 

Kondratowicz.

Organ uznał, że osoby wpisane w księdze wieczystej prowadzonej dla 

przedmiotowej nieruchomości legitymujące się numerem udziału w prawie nr 11 oraz 

nr 12 posiadają udział wynoszący po 1/212.

Wzywam spadkobierców po zmarłej Zdzisławie Albinie Knap do ujawnienia 

swoich praw do spadku po zmarłej.



W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Urzędu Gminy Czernica, 

oraz stronach internetowych ww. urzędów.

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego wskazuję - do dnia 31 maja 2021 roku -  termin zakończenia 

przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przyczyną braku możliwości załatwienia 

sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa jest konieczność umożliwienia ujawnienia się 

spadkobierców po zmarłych i potwierdzenia swoich praw do występowania w charakterze 

strony oraz umożliwienie stronom wypowiedzenia się w kwestii zebranych dowodów, przed 

wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie.

Równocześnie wskazuję 5 kwietnia 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 w Czernicy. 

Obwieszczenie zawiadamiające o wydanej decyzji będzie uważane za dokonane ze skutkiem 

prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 19 kwietnia 2021 r.
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