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Wrocław, dnia 7 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 966 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce 
nieruchomości (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 -t.j.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23- t.j.) -  
informuję, że na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 - 1. j . ), w oparciu o art. 20 ustawy 
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966 ze zm.), w związku 
z wnioskiem Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu nr 
W-PIU-412/4/12 L.dz. 1736/16, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
ustalenia odszkodowania na rzecz Heleny Bieleckiej-Mazurek i Witolda Mazurka, 
pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej, z tytułu przejęcia z mocy prawa przez 
Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 47/2 AM-21 o pow. 0,1492 ha, obręb Psie Pole.

Należy wskazać, że w Zbiorze Ewidencji Ludności brak jest adresu zamieszkania 
Heleny Bieleckiej-Mazurek i Witolda Mazurka.

Wskazana powyżej nieruchomość została objęta decyzją Wojewody Dolnośląskiego 
Nr 24/14, znak IF-AB.7840.2.14.2014.JT2 z dnia 22 września 2014 r. o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla zamierzenia 
budowlanego polegającego na budowie wału wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, 
nazwanego przez inwestora: Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry -  7436 
POL modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3. Kontrakt B3-1. Odcinek: 
Przelew Odra -  Widawa do mostu kolejowego (Krzywoustego). Obiekty WWW nr 45.3, 44.3, 
45.2, 44.2, 42.1, 42.1.1. Z dniem ostateczności ww. decyzji tj. z dniem 17 grudnia 2014 r., 
przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. W terminie 
dwóch miesięcy od dnia od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna nie doszło do 
uzgodnienia wysokości odszkodowania pomiędzy DZMiUW a dotychczasowymi 
właścicielami -  Panią Heleną Bielecką-Mazurek i Panem Witoldem Mazurkiem.

Odszkodowanie jest wypłacane ze środków Skarbu Państwa w terminie 14 dni od 
dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna. Informację 
o numerze konta bankowego, na które ma zostać przekazana kwota odszkodowania, należy 
przekazać do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, ul. 
Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław.

Jednocześnie informuję, że został sporządzony operat szacunkowy, określający 
wartość przedmiotowej nieruchomości.

Strony postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kpa, uprawnione 
są do składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie 
dla sprawy -  w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl.
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Powstańców Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój 2124, w godzinach od 900 - 1500, 
w każdym stadium postępowania.

Ponadto, stosownie do art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie adresu. W myśl art. 41 § 2 Kpa, w razie zaniedbania obowiązku określonego 
w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą jeżeli nie ustanowiła 
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać 
w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń 
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia -  
art. 40 § 4 i § 5 Kpa.
Odpowiadając na niniejsze pismo proszę o przywołanie znaku sprawy:
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