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stycznia 2021 r.

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 ze zm.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (Dz. U z 2020 r., poz. 191) zawiadamiam, że na wniosek Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z dnia 23 września 2020 r., zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej
Bronisławie Malarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
położonej w gminie Męcinka, obręb Przybyłowice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka
nr 172, o pow. ograniczenia 3595,55 m2 oraz działka nr 16 o pow. ograniczenia 3875,18
m2 .
W trakcie podjętych czynności ustalono, że wyżej wymieniona osoba zmarła 20
lutego 1973 roku w Przybyłowicach oraz, że po zmarłej nie przeprowadzono
postępowania spadkowego przed Sądem Rejonowym w Jaworze.
Mimo podjętych czynności, nie udało się ustalić żyjących spadkobierców i
potwierdzić ich prawa do spadku po zmarłej Bronisławie Malarczyk.
Równocześnie informuję, że nie sporządzono jeszcze operatu szacunkowego
określającego wartość strat i szkód na przedmiotowej nieruchomości w związku z lokalizacją
ww. inwestycji. Po wykonaniu tego dokumentu i włączeniu w poczet materiału dowodowego
organ prześle stronom informacje o oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości
szkód.
N a podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego wskazuję do dnia - 15 marca 2021 roku - przewidywany termin
zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania, na rzecz spadkobierców po
zmarłej Bronisławie Malarczyk z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej
nieruchomości.
Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest
konieczność umożliwienia uzyskania od Inwestora niezbędnych informacji do sporządzenia
operatu szacunkowego ustalającego wartość szkód.
Stosownie do art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W myśl art. 41 § 2 Kpa, w razie zaniedbania
obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
Ponadto, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strony postępowania mają prawo wglądu w akta sprawy,
sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów - w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria Wydziału
Infrastruktury, pokój 2103, w godzinach od 9.00 do 14.30. Prawo to przysługuje również po
zakończeniu postępowania.
Równocześnie wskazuję 29 stycznia 2021 r. jako dzień, w którym niniejsze
obwieszczenie powinno się ukazać na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy Męcinka.
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania będzie uważane za dokonane ze
skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 12 lutego 2021 r.

