
Warszawa, 17 .06.2019 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

SPN-IL75 7 0.17 .45.20t8.2W
SPN-II. 75 7 0.17 .46.2018.2W
SPN-II. 75 7 0.17 .47 .201 8.ZW

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 (D2.U.2018.2096 tj.), dalej jako K.p.a.,
w zwr4zku z art. 1 18a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoiciami (D2.U.2018.2204tj.2e2m.) orazart.23 ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zalcresie dr6g publicznych
(D2.U.2018.1474 tj ) zawiadamia, 2e w postgpowaniach administracyjnych w sprawie
ustalenia odszkodowania za nieruchomoSci objgte decyzj4 Wojewody Mazowieckiego
Nr9/IIl2018 znak: WI-IL7820.L4.2017,MO z dma 29 marca 2018 r. o zezwoleniu na
realizacjg inwestltcji drogowej pfl.i ,, Budowa drogi ekspresowej Sl7 na odcinku wgzel

,,Lubelska" (bet wgzla) - Kolbiel (poczqtek obwodnicy) Czgi6 II - km 5+650- I9+200"
polozone w powiecie otwockim, gmina Wi4zowna, w obrgbie 0007 - Em6w, zostaly w)udane

w dniu 13.06.2019 r. decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania
za nieruchomoSci oznaczonejako dzialki ew.:

nr 22311o pow. 0.0223 ha, sygn. SPN-II.7570.17.45.2018.2W decyzjanr 215212019,

nr 23lll o pow. 0.0709 ha, sygn. SPN-II.7570.17.46.2018.2W decyzja nr 215312019,

nr 59211 o pow. 0.0251 ha, 59212 o pow, 0.0155 ha, 59213 o pow. 0.0011 ha,
sygn. SPN-II.7570.17 .47 .2018.2W decyzja nr 215412019.

W zwi4zku z povvryZszym infonnujE, 2e istnieje mozliwoSi zapoznania sig z treSci4
ww. decyzji w Wydziale Skarbu Paristwa i NieruchomoSci Mazowieckiego Urzgdu
Wojew6dzkiego w Warszawie - Oddziale Inwestycji Liniowych, Pl. Bankowy 3/5, Punkt
Obslugi Klienta; od poniedzialku do pi4tku w godzinach 13.30 - 15.30; tel. (22) 695-64-54.

Od niniejszych decyzji stronie przysluguje prawo wniesienia odwolania, za moim
poSrednictwem, do Ministra Inwestycji i Rozwoju w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
dorgczenie uwa?a sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Ustalone w ww. decyzjach odszkodowania zostan4 wplacone do depozytu s4dowego
ptzez Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia,
w kt6rym decyzje o odszkodowaniu stan4 sig ostateczne.


