
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J grudnia 2021 r.
IF-W O.7570.554.2013.GG2/MU

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1899 ze zm.), w  związku z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 29 grudnia 2021 r. została wydana decyzja administracyjna Wojewody 
Dolnośląskiego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb 
Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Żmigród, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 106/1 o pow. 0,1326 ha, AM 1, obręb Borzęcin.

Zgodnie z decyzją W ojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., (znak: 
IF-AB.7820.34.2011.AK13) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 
„Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań -  Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł 
W idawa -  Wrocław”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zmienionej decyzją 
M inistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOII-IIIeb/BOII-3eb-772-75- 
239/12/13/14 wyżej wymieniona nieruchomości stała się własnością Skarbu Państwa w  dniu 7 
lutego 2014 r.

Z treścią ww. wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego strony mogą 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-W 0.7570.554.2013.GG2/M U).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuję 10 stycznia 
2022 r. -  datę ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu M iejskiego w Żmigrodzie 
- jako tych, w  którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Upływ czternastu dni, w  ciągu 
których obwieszczenie będzie dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia 
przez obwieszczenie, zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji w  sprawie 
ustalenia odszkodowania w  przedmiotowej sprawie, uważa się za dokonaną ze skutkiem 
prawnym tj. z dniem 24 stycznia 2022 r.
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