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Warszawa, 03 stycznia 2023 r.

O b w i e s z c z e n i e  
o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki -  stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 ze zm.), informuje, 
że prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną 
w powiecie otwockim, gminie Karczew, obrębie 0015-Wygoda, oznaczoną jako działka
ew. nr 1490/1 o pow. 0,0073 ha (wydzielona z dz. ew. nr 1490).

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 
Nr 45/SPEC/2022 znak: WI-I.7820.2.10.2021.PL1/DW z dnia 16 marca 2022 r. została przeznaczona 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 50

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski -  listownie na adres: 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki -  Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa; za pośrednictwem platformy ePUAP, lub za pośrednictwem platformy e-usług 
dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl. Zapoznanie z aktami sprawy jest możliwe 
po wykazaniu się przysługującymi prawami rzeczowymi do ww. nieruchomości.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej 
informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości, 
postępowanie odszkodowawcze za prawo własności ww. nieruchomości będzie prowadzone w trybie 
nieuregulowanego stanu prawnego, a ustalone odszkodowanie zostanie złożone do depozytu 
sądowego na okres 10 lat.
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Proszę powoływać się na sygnaturę sprawy widoczną w lewym górnym rogu pisma.
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