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Wrocław, dnia września 2021 r.

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

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. o gospodarce 
nieruchomościami (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 2021 r., poz. 735 
ze zm.), informuje, że w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 124 ust. 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, prowadzone jest postępowanie administracyjne 
w sprawie o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Ryszarda Kuźnika i Anny 
Kuźnik, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej gminie 
Długołęka, obręb 0025 Michałowice, AM-1, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 51.

Wobec braku dokumentów potwierdzających nabycie spadku po ww. zmarłych, 
zasadnym jest przyjęcie, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieruchomością 
o nieuregulowanym stanie prawnym.

Jednocześnie informuję, że został sporządzony operat szacunkowy określający 
wartość szkód na nieruchomości, a tym samym zostały zebrane dowody konieczne do 
wydania decyzji. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, strony postępowania uprawnione są, przed 
wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie, do wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty doręczenia 
niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pł. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria Wydziału 
Infrastruktury, pokój 2103, w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym umówieniu się 
telefonicznie - te l .  71 340 64 47 (przywołując numer sprawy IF-WO.7570.132.2021.WM1

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego wskazuję -  do dnia 15 listopada 2021 roku -  termin zakończenia 
przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przyczyną braku możliwości załatwienia 
sporawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność umożliwienia stronom 
zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w szczególności z operatem 
szacunkowym i zajęcia stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego wskazuję 27 września 
2021 roku - jako dzień, w którym niniejsze obwieszczenie powinno się ukazać na tablicy 
ogłoszeń i stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
oraz Urzędu Gminy Długołęka. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie 
dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia 
Wojewody Dolnośląskiego, uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym z dniem 
11 października 2021 r.


