STAROSTA OTWOCKI
ul. G6rna 13r 05 - 400 Otwock
Otwoclq dn. 12 maja 2016

r

GN.683.A.2.+.20ll.LP

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKTEGO
z dnia 12 majn 2016 r.
w sprawie ustalenia wysoko5ci eflszkodowania za grunt wydzielo na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego,nr 4109 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalaj4c4lokalizacjg
drogigminnej w mieScie J6zef6w,w obrgbie geodezyjnym 88

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dria 10 kwietnia2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicnrych, (tekst jedo. Dz- U- z
2015 r.,po2.2031) w zli4Tku z art.49 ustawy - Kodeks postgrowania administracyjnego z
dnia 14 czerwca 1960 r- (tekst jefu. Dz. U. 22016 r.>poL 23\ zawiadamiam o wydaniu w
dniu 9 maja 2016 r. decyzji
oko56 odszkodowania za grunt (dzialkg
pow. I 165 m2l,wydzielony napodstawie
ewidencyjnenr L8l8 zobrpbu 8
decy4i Starosty Otwockiego m 4/09 z drna 31 sierpnia 2009 r- ustalajqcq lokalizacjg d.ogt
gninnej w mieScie J6zef6w, w obrpbie geoderyjnym 88, w sprawie oznaczonej sygnatur4
akt GN.683A.2.4.201t.LP - decyzja Starosty Otwockiego nx50/20L6 zdnia 9 maja 20L6r.
Zawiadomiente bqd|dorpczenie uwuinsip za dokonane po uptywie czternastu dni od
dnia publicznego ogloszenia. Zainteresowani moga zlodnie z art. 129 ust- I i 2 ustawy Kodeks postEpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r., poz, 23),
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Otwock, dn. 16 maja20I6r.
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OBWIESZ,CZENIE

STAROSTY OTWOCKIEGO
z dnin 16 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokoSci odszkodowania ztgrunt wydzielony na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr 9109 z dnia 30 wrzeSnia 2009 r.'

wobrsbaHt::'f"?#ffi 1?i:,?:1r-#ll4.ro".ro,"i.
(rejon uL Polnej iBema)

Napodstawie art.12 ust. 5 ustawy zdnia 10 kwietnia2}l3 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania i realizacli inwestycji w zalaesie dr6g publicznych (tekst jedn Dz. U. z
2015 t., po2.2031) w nvi4zku z art. 49 ustawy - Kodeks postEpowania administracyjnego z
dnia 14 ezerwca 1960 r. (tekst jedn, Dz. U. z2:016 r.>poz. ?3) zawiadamian o wydaniu w
dniu 11 maja 2016 r. decyzji ustalaj4cej wysoko66 odszkodowania za grunt (dzialkp
ewidencyjn4 o" 58t2 z obr. 16 w J6iefowie o powierzchni 486 m2), wywlaszczofiy na
podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 9/09 z dnla 30 wrzeSnia 2009 r-, ustalaj4cej
lokalizacjq drogi gminnej w obrgbach geoderyjnych m 16, I7,53 i 64 w J6zefowie (rejon
ul. Polnej i Bema), w sprawie oz;niaczonej sygnatur4 akt GNJZ:22/2IL-1612009.LP decyzja Starosty Otwockiego m 5412016 z dnia 11 maja 2016 r.
Zawiadomienie b4d2 dorgczenie uwaza sig za dokonane po uptywie cdernastu dni od
dnia publicznego ogloszenia. Zainteresowani mog% zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 ustawy Kodeks postppowania administraryjnego z dnia 14 czer\Ica 1960 r- (tekst j"dtt- Dz-U- z
2016 r., poz. 23),
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