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Wrocław, dnia ) 0 lipca 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Działając na podstawie art. 9 ad. ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 j.t. z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomości (Dz. U. 2015 r., poz. 1774 j.t. z póżn. zm), 
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.)

zawiadamiam

że w dniu 13 lipca 2016 roku, na podstawie art. 9y ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, 
została wydana decyzja Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu odszkodowania na rzecz 
spadkobierców Andrzeja Gawła, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa 
własności nieruchomości położonej w gminie Żmigród, obręb Korzeńsko, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działki: nr 235/1 o pow. 0,0177 ha, nr 388/1 o pow. 0,0432 ha, nr 423/1 o 
pow. 0,0438 ha - w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-1/10 z dnia 8 
lutego 2010 roku (znak: IF.III.5340-1/09-5) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu 
państwowym dla inwestycji: Przebudowa (modernizacja) stacji kolejowej Żmigród (km 
46,400-48,540) i szlaku kolejowego żmigród -  granica województwa dolnośląskiego(48,540- 
59,697)na linii kolejowej E-59 Wrocław -  Poznań do warunków technicznych V=160/120 
km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś -  221 kN, która stała się ostateczna z dniem 22 
września 2010 r.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu wysokości odszkodowania 
można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. 
Powstańców Warszawy 1, pokój 2124 w godzinach od 800 do 1500.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kpa informuję, że zawiadomienie 
niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 
od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, a także na stronach 
internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Urzędu 
Miejskiego w Żmigrodzie. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie będzie 
dostępne publicznie spowoduje, że czynność doręczenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 13 lipca 2016 r. o ustaleniu wysokości odszkodowania stanie się skuteczna - dokonana 
ze skutkiem prawnym.
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