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Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki, dziaNaj1c na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodel<s postgpowania administracfinego (ti. Dz' U. z 2018 r. poz. 2096)'

dalej jako K.p.a., w zwi4zkts.z art.118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nierluchomofciami (t j. Dz.lJ. z 2018 poz. 2204) oraz art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 r. o szczeg1lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zalvesie drdg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 1474) zawiadamia, 2e w postqpowaniu

id-ini.ttu"yjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomo6d objgt4 decyzjE

Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2016 r. ff 28811112016 (sygn.

WI-II.7820.1.2.2015.MS1) o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej pn. ,,Budowa

wgzla ,,Lubelska" na przecigciu dr6g elapresowych 52 i SI7 do autostrady A2", po\ohon4

w powiecie otwockim, w gminie Wipowna, w obrgbie l5 Majdan, oznaczorL4 jako dzialkanr

2831I o pow. 0,0048 ha zostzla wydana u' dniu 01.10.2019 r. decyzja V/ojevrody

Mazowieckiego Nr 329112019 znak: SPN-II.7570.2.167.2016.8G w sprawie ustalenia

odszkodow ania za powy Zszq nieruchomoSd.

W zwi4zku z powyaszym informujg, 2e istnieje mozliwoll zapoznania sig z ttefici4

ww. decyzji w Wydziale Skarbu Paristwa i NieruchomoSci Mazowieckiego Urzqdu

Wojew6dzkiego w Warszawie - Oddziale Inwestycji Liniowych, pl. Bankowy 3/5, punkt

obslugi klienta; od poniedzialku do pi4tku w godzinach 13.3C1- 15.30; tel. (22) 695-64-22.

Od niniejszej decyzji stronie przysluguje prawo wniesienia odwolania, za moim

poSrednictwem, do Ministra u w terminie 14 dni od daty

jej dorgczenia. . i,, .;
Zgodnie z art. 49 K.p. omienia stron przez obwieszczenie,

Ustalone w ww. decyzji odsz wplacone do depozytu s4dowego

przez Generalnego Dyrektora Dr6g trad w terminie 14 dni od dnia,

w kt6rym decyzjao odszkodowaniu Stanie sig o Ezna.
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