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Obwieszczenie o wydaniu decyzji
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 (tekst
jedn.: Dz. U. 2018 r., poz. 1474), art. 8, 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomości

(tekst jedn .: Dz. U. 2020 r., poz. 65) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256) - informuję, że została wydana
decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną

w powiecie grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki, w obrębie 0016 - Kozery, oznaczona jako
działka ewidencyjna nr

Ww.

działka

139/5 o pow. 0,1408 ha.
została

prieznaczona

zgodnie

z

decyzją

Wojewody

Mazowieckiego

Nr 37/11/2018, znak: WI -11.7820.2.2.2017.LK z dnia 26 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod inwestycję pn.: "Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

w ciqgu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51".
Jednocześnie

informuję,

iż

istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, po
wcześniejszym

umówieniu się telefonicznym: 22 695 65 26.

zup.
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Kierownik Oddziału Inwes~cji Liniowych

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania
zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia
sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona danych osobowych.
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