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OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256), art. 124 ust. 4-8 i art. 124a 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65), 
w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie 
odszkodowania na rzecz spadkobierców Janiny Kołodziej i Tadeusza Kołodzieja (na prawach 
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania 
z nieruchomości położonej gminie Oława, obręb 0007 Godzikowice, AM-1, oznaczonej nr. 
68/1, za udział 69/100. Ponadto informuję, że został sporządzony operat szacunkowy 
określający wartość strat i szkód na ww. nieruchomości, który włączono w poczet materiału 
dowodowego.

Wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłych Janinie Kołodziej i Tadeuszu 
Kołodzieju do ujawniania swoich praw do występowania w charakterze stron w postępowaniu 
administracyjnym mającym na celu ustalenie odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości położonej na terenie gminy Oława, obręb 0007 Godzikowice, 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 68/1.

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.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony 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 przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni od daty dokonania 
obwieszczenia. Jeżeli w związku z realizacją inwestycji, polegającej na budowie gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa - Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów i Odcinek 
II Zdzieszowice-Brzeg, zaistniała konieczność zwrotu bądź też pomniejszenia kwoty 
stanowiącej płatności bezpośrednie otrzymane dla ww. działki, proszę o dostarczenie do 
Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. 
Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, dokumentów potwierdzających zaistniałą 
okoliczność, nie później niż w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, powołując 
się na nr sprawy: IF-WO.7570.232.2020.BK3. Informacje w sprawie można uzyskać pod nr. 
telefonu (71) 340-64^18.

Równocześnie wskazuję 20 sierpnia 2020 r. jako dzień, w którym niniejsze 
obwieszczenie powinno się ukazać na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy Oława. 
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego i o włączeniu 
operatu w poczet materiału dowodowego będzie uważane za dokonane ze skutkiem prawnym 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 4 września 2020 roku.


