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Warszawa, 19 stycznia 2023 r.

O b w i e s z c z e n i e  
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki -  działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., dalej jako K.p.a.), 
w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz 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.) zawiadamia, że w postępowaniach administracyjnych w sprawie ustalenia 
odszkodowań za prawo własności nieruchomości objętych decyzją Wojewody Mazowieckiego 
Nr 45/SPEC/2022 znak: WI-I.7820.2.10.2021.PL1/DW z dnia 16 marca 2022 r. o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729Wdo skrzyżowania z drogą 
krajową nr 5 0 ”, położonych w powiecie otwockim, gminie Karczew, oznaczonych jako działki:

- nr 420/1 o pow. 0,0353 ha (wydzielona z dz. ew. nr 420) z obrębu 0013-Sobiekursk 
(sygn. sprawy SPN-II.7570.6.341.2022.KGS),

- nr 201/4 o pow. 0,0078 ha (wydzielona z dz. ew. nr 201/2) z obrębu 0015-Wygoda 
(sygn. sprawy SPN-II.7570.6.374.2022.KGS),

- nr 206/4 o pow. 0,0115 ha (wydzielona z dz. ew. nr 206/3) z obrębu 0015-Wygoda 
(sygn. sprawy SPN-II.7570.6.375.2022.KGS),
zostały wydane decyzje Wojewody Mazowieckiego orzekające o ustaleniu odszkodowania.

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 po wykazaniu się przysługującymi prawami rzeczowymi do ww. nieruchomości. 
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 elektronicznej 
skrzynki podawczej ePUAP lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: 
www.e-uslugi.mazowieckie.pl.

Od niniejszych decyzji stronom 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.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej 
informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, 
odszkodowania zostaną wpłacone do depozytu sądowego na okres 10 lat przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego reprezentowany przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie jako inwestora ww. celu publicznego.
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Proszę powoływać się na podane powyżej sygnatury sprawy.
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