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OBWIESZCZENIE 
STAROSTY GRODZISKlEGO 

Q wydaniu decyzji w przedmiocie ustaleoi-a-()dszkodowania 

Starosta Grodziski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na 
podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jedno Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm, ) w 
związku z art. 18 oraz 23 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedno Dz. U. z 
2020 r. poz. 1363 ze zm.) i art. 133 ust 1 oraz art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21.08.1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekstjedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 

zawiadamia o wydaniu decyzji nr 165/2021 z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie 
ustalenia odszkodowania za działkę ew. nr 107/2 położoną we wsi Odrano Wola, w 

której orzekł: 

1. ustalić odszkodowanie w wysokości 5.780 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt złotych) w tym za grunt 1.770 zł oraz za nasadzenia 4.010 zł, za 
nieruchomość stanowiącą działkę ew. nr 107/2 o pow. 0,0040 ha, położoną w 
obrębie Odrano Wola gm. Grodzisk Mazowiecki; 

2. Odszkodowanie określone w punkcie l decyzji przyznać spadkobiercom po 
byłych właścicielach nieruchomości Weronice Wrzesińskiej i Józefie 
Wrzesińskim 

3. Zobowiązać Gminę Grodzisk Mazowiecki do wystąpienia do sądu z 
wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 
odszkodowania określonego w punkcie , l niniejszej decyzji należnego 

spadkobiercom po Weronice Wrzesińskiej oraz spadkobiercom po Józefie 
Wrzesińskim, następnie do przekazania w/w kwoty do depozytu sądowego 
zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

4. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosowane będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Pouczenie: Od decyzji, przysługuje stronie prawo wmesIenia odwołania do 
Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy, osoba która wykaże swoje prawa 
rzeczowe do nieruchomości, może się zapoznać w Starostwa Powiatu Grodziskiego w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 48A 
pok. nr 12). 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

l. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa PowiatirGrodziskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego (www.bip.powiat
grodziski.pl , zakładka - komunikaty i ogłoszenia). 
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