STAROSTA OTWOCKI
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
Otwock, dn. 21 czerwca 2017 r.

GN.683.4.16.2017.LP

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na
realizację inwestycji drogowej budowy mostu przez rzekę Świder
wraz z dojazdami łączącymi drogę powiatową nr 2757 (ul. Jana Pawła II w
Otwocku) z drogą powiatową nr 2769W (ul. Gen. Sikorskiego w Józefowie)
Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.
2031 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 22
maja 2017 r. decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunt (działkę ewidencyjną nr 30/2 z
obrębu 49 w Józefowie o pow. 2846 m2), wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego
nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mostu
na rzece Świder wraz z dojazdami, w miejscowościach Józefów i Otwock, w sprawie oznaczonej
sygnaturą akt GN. 683.4.16.2017.LP – decyzja Starosty Otwockiego nr 50/2017 z dnia 16 czerwca
2017 r.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia. Zainteresowani mogą, zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze
zm.), w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia bądź doręczenia, wnieść odwołanie do
Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Otwockiego.
Zgodnie z art. 127a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do
sądu administracyjnego.
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