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Znak sprawy:
WS-II.7570.4.276.2019.RG

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie 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) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 
2000) zawiadamia się, że Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 15 listopada 2022 r. znak: 
WS-II.7570.4.276.2019.RG orzekł o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość 
o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako dz. ewid. nr 4670/7, obr. 0001 
Gronoszowa, jedn. ewid. Mszana Dolna, woj. małopolskie, objętą decyzją Nr 23/2019 
Wojewody Małopolskiego z dnia 23 lipca 2019 r. znak: WI-XI.7820.1.17.2019.EF, 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 968 
Lubień – Zabrzeż na odcinku nr 1 w km 0+690 (odc. ref. 030) – km 0+073.6 (odc. ref. 045) 
wraz z budową skrzyżowania skanalizowanego – rondo typu opaskowego w km 0+779.5 
(odc. ref. 030), rozbudową drogi powiatowej nr 1629K (ul. Orkana) w km 0+015.7 – 
0+034.4, budową oraz przebudową zjazdów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 968 Lubień – Zabrzeż na odcinku nr 2 w km 0+114.3 (odc. ref. 045) – km 
0 +161.1 (odc. ref. 045) wraz z przebudową zjazdu w mieście Mszana Dolna i w 
miejscowości Mszana Górna, w gminie Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo 
małopolskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa DW 968 Lubień – 
Zabrzeż, Zadanie 4 – Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z ul. Orkana DP 1629 
w m. Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych” oraz 
o zobowiązaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, działającego w imieniu Zarządu 
Województwa Małopolskiego, do złożenia ustalonego odszkodowania do depozytu 
sądowego na okres 10 lat, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 
o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Strony w sprawie, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających legitymację procesową, 
mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną nr (12) 39-21-683 lub (12)39-21-432.

Z up. Wojewody Małopolskiego

Regina Gablankowska
Starszy Inspektor Wojewódzki

w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
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