Warszawa, 8 puldziemika2}I9 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-II.7570.17
SPN-II.757 0.17
SPN-II.757 0.17
SPN-II.757 0.17

Wojewoda

.601.201
.602.201
.603.201
.604.201

8.BK
8.BK
8.BK
8.BK

Mazowiecki

stosownie

do treSci art. 23 ustawy z

dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnychzasadachprzygotowania ireahzacji inwestycji w zakresie
dr6g publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1474), art.8 oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jednolity: D2.U.2018, poz.
2204), w zwiqzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 2096) - informuje, i2 tocry sig
z urzgdu postgpowanie w sprawie ustalenia wysoko5ci odszkodowania
za nieruchomoSci o nieuregulowanym stanie prawnym, poloZone w powiecie otwockim,
w gminie Wi4zowna, w obrgbie 2l -Wiqzowna Gminna, oznaczone jako dz. ew.'.
nr 400110 pow. 0,0072 ha, (powstal4 z podzialu dz. ew. nr 400); sygn. SPN-II.75'10.17 .601.2018.BK
nr 40012 o pow. 0,0096 ha, (powstal4 zpodziatu dz. ew. nr 400); sygn. SPN-II.7570.17.601.2018.BK
nr 40112 o pow. 0,0061 ha, (powstal4 zpodzialu dz. ew. nr 40lll); sygn. SPN-I1.7570.17.602.2018.BK
nr 40113 o pow. 0,0047 ha, (powstal4 z podziafu dz. ew. nr 40IlI); sygn. SPN-I1.7570.17 .602.2018.BK
nr 40311 o pow. 0,0113 ha, (powstal4 z podzia\u dz. ew. nr 403); sygn. SPN-II .7 57 0 .17 .603 .201 S.BK
nr 40312 o pow. 0,0097 ha, (powstal4 zpodzialu dz. ew. nr 403); sygn. SPN-II.7570.17.603.2018.BK
nr 40411o pow. 0,0183 ha, (powstal4 z podzialu dz. ew. nr 404); sygn. SPN-II.7570.17 .604.2018.BK
nr 40412 o pow. 0,0090 ha, (powstal4 zpodziaht dz. ew. nr 404), sygn. SPN-IL.7570.17.604.2018.8K
objgte decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 9llIl20I8 znak: WI-II.7820.1.4.2017.MO z dnia
29 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi
elapresowej Sl7 na odcinku wgzel ,,Lubelska" (bez wgzla) - Kotbiel (poczqtek obwodnicy)
Czgit II - l(m 5+650- l9+200".
Wobec povtyhszego informujg, iz osoby, kt6rym przysluguj4lub przyslugiwaly w dniu
29 marca 2018 r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomoSci, mog4 sklada6 pisemne wyjaSnienia,
wnioski, atakhe zapoznal sig z materialem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzgdzie Wojew6dzkim w Warszawie
Wydzial Skarbu Paristwa i NieruchomoSci
Oddzial Inwestycj i Liniowych
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
JednoczeSnie zawiadantian12e jezeli

w terminie 14 dni od dnia ogloszenia niniejszej
informacji nie zglosz4 sig osoby, kt6rym przysluguj4 prawa rzeczowe do powyZszych
nieruchomoSci, odszkodowanie zostanie wplacone do depozytu.
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