STAROSTA OTWOCKI
ul. G6rna 13, 05 - 400 Otwock
Otwock, dn. 10 maja20l9r.

GN.683.4.2019.RP

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko6ci odszkodowania za grunty wydzielone na podstawie
decyzji Starosty Otwockiego nr ll20l9 z dnia 9 stycznia 2019 r.
zerwalajqcej na realizacjg inwestycji drogowej ,rRozbudowa istniejQcego pasa drogi
gminnej ul. Warszawsliiej na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Krasiiskiego".
Na podstawie art. ll4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami
(tekst jedn. Dz. U. z 2078 r., poz. 2204) w zwiqzktt z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczeg6lnych zasadach prrygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (tekst jedn. Dz.

U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamiam o wszczgciu

postgpowari w sprawie ustalenia wysoko6ci
wywlaszczone na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr
ll20l9 z dnia9 stycznia2D19 r. zervtalaj1cej narealizacjg inwestycji drogowej drogi gminnej pod naz.r,rqi
Rozbudowa istniej4cego pasa drogi gminnej ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Zeromskiego do ul.
Krasiriskiego w miejscowoSci Otwock. Decyzja wywhaszczeniowa obejmuje nastgpuj4ce dzialki
ewidencyjne:
odszkodowania za grunty, wydzielone

i

- ru 5914 z obrgbu 98 w Otwocku wydzielona z
- nr
- nr

nr
- nr
- nr
- nr
- nr
- nr
- nr
-

46ll z obrgbu
58/l z obrgbu

dziakinr

5913 z obrgbu 98

w Otwocku;

98 w Otwocku wydzielona z dzialkinr 46 z obrgbu 98 w Otwocku;
98 w Otwocku wydzielona z dziaki nr 58 z obrgbu 98 w Otwocku;

54/7 z obrgbu 98 w Otwocku;
17/5 z obrgbu 78 w Otwocku;
17 /6 z obrgbu 78 w Otwocku;
17

/l

z obrgbu 78 w Otwocku;

l9/2 z obrgbu 78 w Otwocku;

l9/l

z obrgbu 78 w Otwocku;

14/l z obrebu 78 w Otwocku.

.

Zainteresowani mog4 w terminie dw6ch miesigcy od daty ogloszenia obwieszczenia zglosi6 sw6j
udzial w sprawie, zapoznat sig z aktami wszczgtego postgpowania, w dniach pracy Starostwa Powiatowego

w Otwocku (pn. 8.15 - 17,wt.,3r., ez., pt. 8.15 - 16.00) w Wydziale Gospodarki Nieruchomodciami

Starostwa Powiatowego w Otwockuprzy ul. Komunard6w 10, wej6cie D, pok6j nr 26, tel. (22) 788-15-34
wew. 364. Zawiadomienie stron postgpowaniatwaha sig za dokonane po uptywie dw6ch miesigcy od dnia
publicznego ogloszenia.

/-/StarostaOtwocki

