
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia UP kwietnia 2015 r.

IF-W0.7570.342.2014.BK3

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
687), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2014 r., 
poz. 518.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

że w dniu 8 kwietnia 2015 roku, na podstawie art. 12 ust. 4a w związku z art. 1 la  ust. 1, art. 
12 ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania z tytułu 
nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w 
gminie Gaworzyce, obręb Kłobuczyn, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 67/3 
AM-1 o pow. 0,0075 ha - w związku z decyzją Nr 5.2/14 z dnia 25 lutego 2014 r. (znak: 
IF.AB.7820.16.2013.ES2), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 
„Budowa drogi S-3 Nowa Sól -  Legnica (A4) odcinek 2: od km 16+400 do km 33+300”, 
która stała się ostateczna z dniem 8 kwietnia 2014 r., zmienioną decyzją Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. nr 16/14 znak: IF.AB.7820.16.2013.ES2, 
uchylającą w części ww. ostateczną decyzję. Uchylenie to nie dotyczyło przedmiotowej 
nieruchomości.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania 
można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2124 w godzinach od 800 do 1500.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kpa informuję, że zawiadomienie 
niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 
od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Urzędzie Gminy Gaworzyce, a także na stronach 
internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy 
Gaworzyce. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie dostępne publicznie 
spowoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 
2015 r. o ustaleniu wysokości odszkodowania stanie się skuteczna - dokonana ze skutkiem 
prawnym.
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