Warszawa, dnia

WOJEWODA MAZOWIECKI

8 listopada

2021 r,

SPN-II.772 40-86 l 185/1 0.KGS

OBWIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji umarzającej w częścipostępowanie w sprawie ustalenia
odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki, stosownie do aft. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia ż003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesĘcji w zalłesie dróg publicznych
(Dz. U. 2020 r. poz. 1363 ze zm) Qtaz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o gosPodarce nieruchomoŚciami (tj. Dz. U.2021 r. poz. l899) w związku z art. 49 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ądministracyjnego (Dz. U. z 202I r.
Poz. 735 Ze zm, dalej jako: K.p.a.) - informuj e, że w postępowaniu administracyjnym
w sPrawie ustalenia odszkodowania za nięruchomośćobjętą decyzją Wojewody
Mazowieckiego 10/l0 z dnia 5 sierpnia 2010 r. znak: WIŚ,il,SMS.71 l9-Dll45l10, Wojewoda
Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił zęzwolęnia na realizację inwestycji
drogowej pn. ,,rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa-Węgrów, na odciniu
od lłn 20+643 (granica m. st. Warszawa) do lłn. ok. 41+400 (poczqtek projektowanej
obwodnicy m. Stanisławów) / w zwiqzku z korektq geometrii drogi rzeczywtity pikietiz
projektowanego odcinka drogi olcreślony jako: od lłn 20+643 do km 4]+360/, ni terenie
Powiatu Mińsk Mazowiecki (gminy; Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie, Stanisłąwów) oraz
Powiatu Wołomin (gmin Zielonka) woiewództwa mazowieckiego - kategoria obiektów
budowlanych WV, WW, XXVIII", połozoną w powiecie mińskim, gminie Halinów, obrębie
0017-Michalów, oznaczoną jako dzińka nr 242/1 o pow. 0,047I ha - obecnie działki
eW. nr 24213 o Pow. 0,0407 ha i nr 24214 o pow. 0,0064 ha, została wydana decyzja
Wojewody Mazowieckiego umarzająca postępowanie odszkodowawczę w zakresie aziaui
ew. nr 24213.

W związku z povlyższym informuję, ze istnieje mozliwośćzapoznania się z treścią
Ww. decYzji w Wydziale Skarbu Pństwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie po wykazaniu się przysługującymi prawami rŹeczow}mi
do ww. nieruchomości. Osoby, którym przysługują prawa rzęczowę d-o ww. nieruchomóści
mogą składaĆ pisemne wyjaśnienia, wnioski, - listownie na adręs: Mazowiecki Urząd

wY'w.e-uslugi,mazowieckie,pl. Proszę powoływać się na sygnaturę ,p.u*} *iao.rną
w lewym górnym rogu pisma.
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 o-bwieŚzczenie,
doręczenie uwtza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznegb ogłoszenia.

Speclbłbla

proszę pouołyraać się na sygnaturę sprauly zaiilocznq w leuym
górnyffi rołu pisma.

