
                                                                         
Olsztyn, dnia  10.09.2020 r.

IGR-VIII.7570.240.2019.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia,

że w dniu 7 września 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: IGR-
VIII.7570.240.2019.MJ o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego ostateczną 
decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 1.07.2020 r. ustalającą odszkodowanie za 
prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0011 
Klimki, gmina Węgorzewo jako działka nr 5/92 o powierzchni 0,0005 ha, przejętej z mocy 
prawa przez Skarb Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
Nr 17/19 z 22.11.2019 r., znak: IGR-II.7820.1.17.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania: rozbudowa drogi krajowej nr 63 polegająca na budowie zatok 
autobusowych oraz chodników, z podziałem na etapy: 
1. Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w m. Rudziszki na odcinku od km 0+820 do km 
0+990; 
2. Budowa zatok autobusowych oraz chodników w m. Perły na odcinku od km 3+600 do km 
3+900; 
3. Budowa zatok autobusowych oraz chodników w m. Klimki na odcinku od km 6+770 do 
km 7+153; 
w ramach zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-
mazurskim na DK 63 na odcinku Rudziszki Kolonia - Klimki w ramach PBDK – Program 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Jednocześnie wyjaśniam, iż na powyższe postanowienie nie służy zażalenie. 
Ponadto informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanego 

postanowienia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, ul. 
Piłsudskiego 7/9 w godzinach od 800 do 1400, po wcześniejszym umówieniu wizyty w 
Urzędzie dzwoniąc pod numer 89 523 22 39 lub 89 523 25 61. 
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