
                                                                         
Olsztyn, dnia 9.04.2019 r.

IGR-VIII.7570.4.2019.DJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej Kpa),

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia,

że w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie toczy się postępowanie 
w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu Wawrowice, gmina Kurzętnik, jako działka nr 18/1  o pow. 0,0664 ha 
(KW Nr EL1N/00002759/1), przejętej z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-
Mazurskie, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 52/18 z dnia 
19.12.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.46.2018 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu 
pieszo-rowerowego w Wawrowicach od km 47+251,98 do km 48+312,37”.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa zawiadamia się, że w niniejszej sprawie został zebrany 
materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy określający wartość przedmiotowej 
nieruchomości. Strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami uzupełnić 
materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty - 
w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy al. Marsz. J. 
Piłsudskiego 7/9 - 346 w godzinach w godz. 800 – 1400, w terminie 7 dni licząc od upływu 14 
dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność zapewnienia udziału wszystkim 
stronom niniejszego postępowania, działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, przedłużam termin 
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do 31 maja 2019 r.  Po upływie ww. terminu organ 
w oparciu o zebrany materiał dowody wyda decyzję ustalającą wysokość odszkodowania.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy 
w terminie określonym w art. 35 kodeksu postepowania administracyjnego lub w przepisach 
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, bądź gdy postępowanie 
jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 Kpa). 
Ponaglenie wnosi się do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Warmińsko- Mazurskiego.
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