WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 27 czerwca2}lg r.

sPN-Ir. 7s 7 0.7 .4.20 17.KK2

Obwieszczenie
o

r'

wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki, dzialaj4c na podstawie art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960
Kodelrs postgpowania administracyjnego (tj. Dz.IJ. z 20lg
r., poz. 2096), dalej jako kpa,

w

z

art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 2l sierpnia lggT r. o gospodarce
nieruchomoiciami (t1. Dz.IJ ' z 2018 r. pot.2204) oraz art.12
ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia r0
kwietnia 2003 r' o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji
zwi4zku

w zalcresie
dr6g publicznych (tj. Dz. rJ. z 20rg r. poz. 1474) zawiad,amia,
ze w postgpowaniu
administracyjnym sprawie ustalenia odszkodowania za prawo
wlasnosci nieruchomosci,
poloZonej w powiecie otwockim, w gminie Wi4zowna,
w obrgbie 0003 Borys zew, oznaczonej
jako dz. ew. nr 69/l o pow. 0,rl7g ha, objgtej
decyzjq wojewody Mazowieckiego nr
29511112017 znak: WI-II-7820.\.3.2016.MP z dnia28
lipca 2017 r. o zezwolemu na realizacjg
inwestycji drogowej pod nazw4: ,,Budowa autostrady A2 l(arszawa
- Kukuryhi na odcinku
wgzel Lubelskn - poczqtek obwodnicy Miriska Mazowieckiego
od wgzla ,,Lubelskn,, (be,
wgzla) w lvn 489+325,68 do t(m 491+267,40 etap I", zostalawydana
w dniu 27 czerwca
2019 t' decyzia Wojewody Mazowieckiego nr 230912019 znak:
SpN-rI.7s70.7.4.2017.1<K2
w sprawie ustalenia odszkodow ania za dw nieruchomo s6.
W zwi4zku z powylszvm informujg, 2e istnieje mozliwoS6 zapoznania sig
z treSci4
przedmiotowej decyzji w Wydziale Skarbu Paristwa i NieruchomoSci
Mazowieckiego Urzgdu
Wojew6dzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 315, Irr pigtro, pok6j
707; od poniedzialku
do pi4tku w godzinach 13.30 15.30; tel.22 695_63_12.
Od w/w decyzji stronom sluzy odwolanie do Ministra Inwestycji i
Rozwoju
za poSrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
zgodnie z att' 49 kpa w przypadku zawiadomienia stron przez
obwiesz czenie,
dorgczenie uwuha sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia.
Ustalone w ww. decyzji odszkodowanie zostanie wplacone
do depozytu s4dowego
przez Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad
Oddzialw Warszawie, w terminie
l4 dni od dnia, w kt6rym decyzjao odszkodowaniu stanie sig ostateczna.
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