Warszawa, dniaLhmaja 2018 r.
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Obwieszczenie
o

wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki, dzialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tq.Dz.U.22017 r.,poz.1257), dalej jako k.p.a., w
rwi1zkuzart. l18aust.2 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r". o gospodarce nieruchomoSciami
(tj.Dz.lJ.22018 r. poz.l2l) oraz art. 9s ust. 4 ustawy z dnia28 marca2003 r. o transporcie
kolejowym (.1. Dz.rJ. z 2017 poz.2ll7) zaviadamia,2e w postgpowaniu administracyjnym
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomoS6 objgt4 decyzjq Wojewody
Mazowieckiego z dnia 29 pu2dziemika 2015 r. nr 39llllll20l5, znak;
WLII1j47.2.8.2015.MD o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: ,,budowo,
przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa
- Dorohusk, na odc. Orwock - Lublin, odc. Otwock - Pilawa od hn 26,050 do hn 31,427 " ,
poloaon4 w mieScie Otwock, powiat otwocki, ozraczorrqjako dzialki ew.: nr 59ll o pow.
0,0023 ha oruz nr 5912 o pow. 0,0069 ha (wydzielone z dz. ew. nr 59) z obr. 98 Otwock
zostaha wydana w dniu 24 maja 2018 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 221612018
znak: SPN-II.7570.3.12,13.2016.PK w sprawie ustalenia odszkodowania za powy?szE
nieruchomo56.
W nvi4zku z powy2szym informujg, 2e istnieje moZliwofit zapoznanra sig z treSci4
w Wydziale Skarbu Paristwa i NieruchomoSci Mazowieckiego Urzgdu
decyzji
ww.
Wojew6dzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, wejScie ,,F", III pigtro, pok6j 707; od
poniedzialku do pi4tku w godzinach 13.30 - 15.30; tel.22 695-61-89.
Od ww. decyzji stronom sluzy odwolanie do Ministra lnwestycji i Rozwoju za
poSrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
dorgczenie uwa2a sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
Ustalone w ww. postgpowaniu odszkodowanie zostanie wplacone do depozytu
s4dowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A;,w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym
decyzja o odszkodowaniu stanie sig ostateczna.
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Sprawq prowadzi
Starszy specialista Piotr Kucharski
tel. (22) 695-61-89
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