
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-W0.7570.566.2020.PŁ

Wrocław, dnia stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie 
wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa 
własności nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie gminy Bolków, obręb Sady 
Górne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 144/1, o pow. 0,4016 ha oraz działka nr 
144/2 o pow. 0,0084 ha. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ 
powziął informację o śmierci Anny Kunickiej oraz Stanisławy Miszkiewicz. Mimo podjętych 
czynności, organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłych, 
natomiast ustalił, że postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie toczyły się.

W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po Annie 
Kunickiej oraz Stanisławie Miszkiewicz do ujawniania swoich praw. 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.

W toku niniejszego postępowania rzeczoznawca sporządził operat szacunkowy 
wyceny szkód z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256) strony postępowania 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 w sprawie przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni od daty 
dokonania obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję 25 stycznia 2021 r. -  data ukazania
się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bolkowie 
oraz na stronach internetowych wymienionych Urzędów jako ten, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie 
dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia przez obwieszczenie, zawiadomienia 
Wojewody Dolnośląskiego w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego uważa 
się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 8 lutego 2021 r.


