
Warszawa, 30 paLdzemrka2}I9 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

sPN-II.7570.6.90.20 1 7.KG

l'Y rsg

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki, dzialajqc na pcdstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), dalej jako

K.p.a., w zwiqzku z art. 118a ust. 2 ustawy z dma 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoiciami (t q. Dz.IJ . z 2018, poz. 2204) oraz arl.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003

r. o szczeg1tnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zqlcresie drrlg publicznych

(t. j. Dz. tJ. z 2018 r., poz. f474) zawiadamia,2e w postgpowaniu administracyjnym

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomoSi objgt4 decyzjq Wojewody

Mazowieckrego z dnia 11 lipca 2017 r. (sygtt. WI-IL7820.1.5.2016.MP) nr 275lIIl20l7
o zezwoleniu na realtzacjg inwestycji drogowej pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa-

Kttktryki na odcinku wgzel Lubelska-poczqtek obwodnicy Minska Mazowieckiego od km

191-267,40 do km 194+905,40 (z v,gzlem ,,Konik") etap poiozon4
..+ porviecie otrvockim. gmina Wi4zowna, w obrgbie 05 Duchn6w, oznaczon4 iako dzialt<a

nr I34ll o pow. 0,0535 ha,zostaLawydana w dniu 30 pa2dziernika 2019 r. decyzja Wojewody

Mazowieckiego Nr 353412019 znak: SPN-II.7570.6.90.2017.KG w sprawie ustalenia

odszkodow ania za powy Zszq nieruchomoSc.
W zwr4zku z pov,ryaszym informujg, ze istnieje mozliwoSi zapoznanra sig z treSci4

ww decyzjr w Wydziale Skarbu Pafrstwa i NieruchomoSci Mazowieckiego Urzgdu

Wojew6dzkiego w Warszawte - Oddziale Inwestycji Linio!\rych, Pl. Bankouy 3/5, Punkt

Obslugi Klienta (wejScie ,,F" od Alei SolidarnoSci) od poniedzialku do pi4tku w godzinach

13.30 - 15.30; tel. (22) 69s-66-28.
Od niniejszej decyzji stronie przysluguje prawo wniesienia odwolania, za morm

poSrednictwem, do Ministra Finans6w, 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 uwaaa sig za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Ustalone w ww. decyzji odszkodowanie zostanie wplacone do depozytu s4dowego

ptzez Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia,

w kt6rym decyzja o odszkodowaniu stanie sig ostateczna.


