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     OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO  

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 8,  

art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176), 

Wojewoda Śląski zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja znak: 

IFVIII.7570.6.68.2021 z dnia 10 listopada 2022 r., orzekająca o ustaleniu odszkodowania 

za nieruchomość położoną w gminie Ślemień, obręb 0002 Las, oznaczoną jako działka nr 1199/1 

o powierzchni 0,0076 ha, powstałą z podziału działki nr 1199. 

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2021 z dnia  

4 stycznia 2021 r. znak: IFXIII.7820.41.2020 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

pn. "„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień, sołectwa Las i Kocoń 

(do granicy województwa)", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z dniem, w którym 

ww. decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 3 stycznia 2022 r.  przedmiotowa nieruchomość stała się  

z mocy prawa własnością Województwa Śląskiego. 

W związku z brakiem możliwości zawiadomienia wszystkich stron postępowania  

o czynnościach tutejszego organu, zasadne jest dokonanie zawiadomienia przez obwieszczenie.  

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 kpa strona ma prawo  wglądu w akta sprawy, 

sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu 

postępowania. 

Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, budynek B, piętro III, pokój 

310, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  (33) 8136231. 
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