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Wrocław, dnia

JLB

października 2021 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wojewoda Dolnośląski, działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 t.j.), w związku z art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
zawiadamia,
że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie
wysokości odszkodowania na rzecz
Nakoniecznego

w

udziale

1/3

oraz

Anny Kowalczyk w udziale 1/3, Tadeusza
potencjalnych

spadkobierców

po

Józefie

Nakoniecznym w udziale 1/3, z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
położonej w gminie Nowogrodziec, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 431/1
1 nr 433, AM-3, obręb Godzieszów ustalono, że Pan Józef Nakonieczny zmarł w dniu
2 marca 2021 roku. Pomimo podjętych czynności potencjalni spadkobiercy ustaleni przez
organ nie potwierdzili swoich praw do spadku.
W związku z powyższym wzywam potencjalnych spadkobierców po zmarłym
Józefie Nakoniecznym do ujawnienia swoich praw do spadku.
Informuję, że biegły sporządził operat szacunkowy z którego treścią strony mogą
zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1.
Tym samym został zgromadzony niezbędny materiał dowodowy do wydania decyzji
w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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,
do zapoznania się z aktami sprawy - w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój 2103 - kancelaria

Wydziału Infrastruktury w godzinach od 9°° do 1400 po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznie - tel. 71 340-60-95 (przywołując numer sprawy IF-W0.7570.91.2013.PŁ),
a także złożyć końcowe oświadczenie w sprawie, w terminie 14 dni od daty doręczenia
niniejszego zawiadomienia.
Po bezskutecznym upływie wyżej wskazanego terminu organ wyda decyzję w oparciu
o zgromadzony materiał dowodowy.
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego wskazuję do dnia - 31 grudnia 2021 roku - przewidywany termin
zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie.
Przyczyną braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35
k.p.a. jest konieczność umożliwienia zajęcia stanowiska stronom w sprawie przed wydaniem
decyzji oraz umożliwienie potencjalnym spadkobiercom ujawnienie swoich praw.
Równocześnie wskazuję 5 listopada 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

Nowogrodziec. Obwieszczenie wzywające potencjalnych spadkobierców do ujawnienia
swoich praw oraz zawiadamiające o zebranym materiale dowodowym będzie uważane
za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj.
19 listopada 2021 r.
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