I

Warszawa, 1 pa2dziernika20lg

MINISTER FINANSOW,
INWESTYCJI I ROZWOJU
DL l-V.46

w

1

r.

5.27 3.201 9.MP

KORESPONDENCJT PROSZq

O PODANIE I\ruMERU SPRAWY

ZAWIADOM IEN IE
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czervvca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego
(Dz.U. z 20'18 t., poz. 2096 z p62n. zm) zawiadamia siQ, ze zostal zgromadzony material dowodowy
w sprawie dotyczqcej rozpatrzenia odwolania od decyzjiWojewody Mazowieckiego Nr 2670/2o'lg zdnia
30 kwietnia 2019r., znak: SPN-\|..7570.17.466.2.2018.KG, orzekajqcej o ustaleniu odszkodowania
w lqcznej wysoko5ci 28.009,43 zl za udzial w 4/56 czgsci w prawie wsp6{rrvlasnoSci nieruchomoSci na
rzecz spadkobierc6w po zmarlej Katarzynie Kqkol, za nieruchomo56 oznaczonej jako dzialki 14g11
o pow. 0,4705 ha, nr 14812 o pow. 0,0006 ha (wydzielone z dzialki nr '148) otaz nt 72t1 o pow. 0,5164
ha (wydzielonqz dzialki nr 72), polozonej w gminie Wiqzowna, powiat otwocki, obrgbie 23-Wola Ducka,
przeznaczonej pod budowg drogi ekspresowej 517 na odcinku wgzel,,Lubelska" (bez wqzla) - Kolbiel
(poczqtek obwodnicy) CzqS6ll - km 5+650 - 19+200 orazzobowiqzq4cel Generatnego Dyrektora Dr6g
Krajowych i Autostrad do wplaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym decyla stanie siq
ostateczna do depozytu sqdowego na okres 10 lat
Stosownie do art. 41 S 1 Kpa w toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq
obowiAzekzawiadomi6 organ administracji o ka2dej zmianie swego adresu. W my6l przepisu g 2 art. 41

Kpa

w

razie zaniedbania obowiqzku okreSlonego

w

art. 41

dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

S 1 Kpa dorqczenie pisma

pod

Zgodnie z arl. 10 $ 1 Kpa strony mogq skfada6 dodatkowe wyjaSnienia i wnioski oraz zapozna6 siq
z materialem dowodowym zebranym w sprawie w tutejszym Ministerstwie ptzy ul. Chalubifskiego 4/6,
w sali 25A, we wtorki, czwartki i piqtki w godz. 10.00-15.00 oraz skladad ewentualne pisemne

wyja6nienia

i

dokumenty

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

niniejszego zawiadomienia, po

wcze6niejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 22 522 52 00.
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Otzvmuia:

1.

2.

Gmina Wiqzowna
Departamentu Lokalizacji Inwestycji
ul. Lubelska 59, 05462 Wiazowna
(z proSbq o umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogloszeh celem zawiadomienia pozostalych
stron postqpowania w formie obwieszczenia lub w spos6b zwyczalowo pzyjgty w danej
miejscowoSci - zgodnie z przepisem art. 49 Kpa)
Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Komunard6w 10, 05-402 Otwock
(z proSbq o umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogloszeh celem zawiadomienia pozostalych
stron postqpowania w formie obwieszczenia lub w spos6b zuyczalowo pzyjgiy w danej
miejscowo5ci - zgodnie z przepisem art. 49 Kpa)

3.

ZbigniewSzepietowski

4.

za poSrednictwem GDDK|A Oddzial w Lublinie
ul. Ogrodowa 21 20-075 Lublin (e-PUAp)
Wojewoda Mazowiecki
(z pro5bq o umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogloszefi celem zawiadomienia pozostalych

pelnomocn ik Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad

stron postqpowania
miejscowoSci

-

w

formie obwieszczenia lub

zgodnie z przepisem art. 49 Kpa)

w

spos6b zwyczajowo pzyjQiy

w

danej

