
WOJEWODA LUBELSKI 
GN-BP.7570.1.165.2021.DL Biała Podlaska 14 kwietnia 2022 r. 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego 

Na podstawie art. 49 ustawy za dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku 
z art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) 

o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 1/3 części 
w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2963/1 o powierzchni 0,0169 ha, położonej 
w obrębie 0001 - Dęblin, gmina m. Dęblin, powiat rycki, powstałej w wyniku podziału 
działki nr 2963 o powierzchni 0,2642 ha. 

Wydzielona działka została przeznaczona na realizację inwestycji drogowej: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice -
Dęblin - Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania 
z drogą krajową S12 w m. Puławy, Etap I budowa obwodnicy m. Dęblin" - zgodnie 
z decyzją zrid Wojewody Lubelskiego nr 4/21 z dnia 18 lutego 2021 r. znak: 
IF-1.7820.8.2020. KWW. 

Należne odszkodowanie za ww. nieruchomość, która stanie się własnością 
Województwa Lubelskiego, zostanie ustalone w decyzji administracyjnej. 

W toku postępowania administracyjnego ustalono, że nie żyje jeden 
ze współwłaścicieli, któremu przysługiwał udział 1/3 części ww. nieruchomości. Mając 
na uwadze powyższe przyjęto, że działka ma nieuregulowany stan prawny co do 1/3 
udziału. 

Z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego (w tym z operatem 
szacunkowym) można zapoznać się w Oddziale Gospodarki Nieruchomościami Delegatury 
w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (21-500 Biała 
Podlaska, ul. Brzeska 41, pok. nr 126, tel. 83 34 49 244). 

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłoszą się osoby, 
które wykażą, że przysługuje im prawo własności do wyżej wymienionej nieruchomości, 
zostanie wydana decyzja ustalająca odszkodowanie w oparciu o dotychczas zebrany 
materiał dowodowy. 

Jednocześnie informuję, iż doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Stosownie do art. 36 Kpa uprzejmie informuję, że ze względu na konieczność 
zachowania przewidzianych prawem terminów, wyznaczam termin załatwienia sprawy 
do dnia 23 maja 2022 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa przysługuje stronom prawo 
do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się 
do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie 

zawiadamiam 

Z iego 

Gospodarki Nieruchomościami 


