Warszawa, 14 marca 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-II.7570.17.344.2018.BK

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej jako
K.p.a., w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t .j. Dz. U. z 2021 poz. 1899) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia, że w postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją
Wojewody Mazowieckiego Nr 9/II/2018 znak: WI-II.7820.1.4.2017.MO z dnia
29 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi
ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy)
Część II – km 5+650– 19+200”.położoną w powiecie otwockim, gmina Wiązowna,
w obrębie 21-Wiązowna Gminna, oznaczoną jako działka ew. nr 286/1 o pow. 0,1203 ha,
została wydana w dniu 14 marca 2022 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 616/2022
znak: SPN-II.7570.17.344.2018.BK w sprawie ustalenia odszkodowania za powyższą
nieruchomość.
W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią
ww. decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie – Oddziale Inwestycji Liniowych, Pl. Bankowy 3/5, Punkt
Obsługi Klienta; od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00; tel. (22) 695-61-15.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim
pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie,
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Ustalone w ww. decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego
przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia,
w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
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