
Olsztyn, 11 września 2018 r.

IGR-VIII.7570.113.2018.IP

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia,

że w dniu 6 września 2018 r. zostało wydane postanowienie znak: IGR-
VIII.7570.113.2018.IP, wznawiające z urzędu postępowanie zakończone ostateczną decyzją 
z 25 lipca 2018 r. - znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP ustalającą wysokość odszkodowania za 
prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0003 m. Szczytno, 
jako działka nr 69/5 o pow. 0,0095 ha (powstała z podziału działki nr 69/3), KW nr 
OL1S/00044113/1, przejętej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie” w Szczytnie oraz 
od właścicieli wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Piłsudskiego 1 w Szczytnie, z mocy 
prawa przez Skarb Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 
4/18 z dnia 19.01.2018 r. – znak: IGR-II.7820.1.1.2015, zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej w mieście Szczytno dla zadania “Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od 
km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską” 
z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Jednocześnie zawiadamiam, żę w dniu 7 września 2018 r. zostało wydane 
postanowienie znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP, wstrzymujące z urzędu wykonanie 
ostatecznej decyzji z 25 lipca 2018 r. - znak: IGR-VIII.7570.113.2018.IP.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowień oraz z dokumentacją 
sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji 
i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marsz. J. 
Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 341 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 
1400. Od postanowienia służy stronom zażalenie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, 
za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 7 dni licząc od upływu 
14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Izabela Sielicka-Werner
Kierownik Oddziału 

w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
/dokument podpisany elektronicznie/

     
obwieszczenie zamieszczone : http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/obwieszczeniaigr
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