STAROSTA OTWOCKI
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
..................................................

Otwock, dn. 2011 – 03 – 10

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OTWOCKIEGO
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie decyzji
Starosty Otwockiego nr 10/09 z dnia 30 września 2009 r. ustalającej lokalizację drogi gminnej
w mieście Józefów w obrębach geodezyjnych 18 i 19 (rejon wzdłuŜ ulicy Wawerskiej).

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) w
związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu
postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt, wydzielony na podstawie decyzji
Starosty Otwockiego nr 10/09 z dnia 30 września 2009 r. ustalającej lokalizację drogi gminnej w mieście
Józefów w obrębach geodezyjnych 18 i 19 (rejon wzdłuŜ ulicy Wawerskiej), na działce ewidencyjnej nr 18/1
z obr. 19 w Józefowie, wykazanej na mapie przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku w dniu
26 sierpnia 2008 r. pod numerem ewidencyjnym J-19/101/08.
Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z aktami
wszczętego postępowania, w tym z operatem szacunkowym, w dniach pracy Starostwa Powiatowego w
Otwocku (pn. 9.15 – 16.30, wt – pt 8.15 – 15.30) w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10, pokój nr 10, Tel. (22) 788-14-65 wew. 28 i w tym
terminie złoŜyć ewentualne wnioski i zastrzeŜenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst
jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uwaŜa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
/ - / Starosta Otwocki

