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STAROSTA MIŃSKI

^  GN.683.3.26.2022

■ KANCELARIA PO W IATL 
M ińsk Mazowiecki, dnia 8 listopada 2022 loku

WPLY NF-.O

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym 
wcześniej stanie prawnym, położoną w obrębie Poręby oznaczoną w ewidencji gruntów 

jako działka nr 475/1 o powierzchni 0,0026 ha.

Na podstawie art. 11 a, art. 12 ust. 4a, 4 f  i 5, art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 
176 ze zm.), art. 9 a, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i ust. 3, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. la, 2 i 3, art. 133 pkt 2, 
art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 
ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2000);

informuję, że w dniu 8 listopada 2022 roku została wydana decyzja Starosty Mińskiego znak 
GN.683.3.26.2022 ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym 
wcześniej stanie prawnym, położoną w obrębie Poręby oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 475/1 o powierzchni 0,0026 ha, stanowiącą obecnie własność Powiatu Otwockiego 
podstawie decyzji Starosty Otwockiego Nr 2/2021 (znak AB.6740.DR.1.2020.PG) z dnia 28 
czerwca 2021 roku, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2709W Malcanów -  Lipowo od km 0+000 do km 0+672 w gminie 
Wiązowna”

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. Odszkodowanie zostanie złożone do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Osoby, które udokumentują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości mogą w 
terminie 14 dni od daty doręczenia, wnieść odwołanie od decyzji do Wojewody Mazowieckiego 
za pośrednictwem Starosty Mińskiego.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu, a wniesienie 
odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 129 § 1 i 2 i art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego).

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3, pokój nr 127, telefon 25 759-87-22.

Otrzymują:
1. Starostwo Powiatowe w Otwocku 

ul. Górna 13
05-400 Otwock
(z prośbą o wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 14 
dni, a po upływie tego terminu o nadesłanie potwierdzenia jego wywieszenia)

2. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
(z prośbą o wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 14 
dni, a po upływie tego terminu o nadesłanie potwierdzenia jego wywieszenia)
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