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Wrocław, dnia marca 202 I r .

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o ustalenie 
wysokości odszkodowania na rzecz spadkobierców Heleny Owsianki, z tytułu nabycia z mocy 
prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy 
Kamienna Góra, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 80/3 o pow. 0,0662 ha i nr 80/4 
o pow. 0,1085 ha, obręb 0009 Przedwojów informuję, że biegły sporządził operat 
szacunkowy określający wartość ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, strony postępowania mają prawo do zajęcia stanowiska wobec zebranych 
dowodów i żądań zawartych w aktach sprawy, w szczególności do zapoznania się ze 
sporządzonym operatem szacunkowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 
przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni po zawiadomieniu w formie publicznego 
obwieszczenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, w godzinach od 900 do 1400, 
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie - tel. 71 340-64-22 (podając numer sprawy IF- 
W0.7570.536.2020.MU).

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego wskazuję - do dnia 2 maja 2021 roku -  termin zakończenia 
przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przyczyną braku możliwości załatwienia 
sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. jest konieczność umożliwienia stronom 
zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w szczególności ze sporządzonym 
operatem szacunkowym.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 12 marca 
2021 r. -  datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu Gminy w Kamiennej 
Górze - jako tych, w których 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 o ustalenie odszkodowania na rzecz spadkobierców Heleny 
Owsianki uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym tj. z dniem 26 marca 2021 r.
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