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Wojewoda Mazowiecki – stosownie do treści art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. 2022 poz. 176), art. 8 oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 1899), w związku z art. 49 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 

2022, poz. 2000) – informuje, iż toczy się z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia 

wysokości odszkodowania za udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości 

położonej w powiecie siedleckim, gminie Siedlce, obrębie 0011 Nowe Iganie, oznaczoną jako 

działki ew.: nr 220/11 o pow. 0,1368 ha, nr 220/12 o pow. 0,3797 ha i nr 220/13 o pow. 0,1450 ha 

(wydzielone z dz. nr 220/5) oraz  nr 230/9 o pow. 0,1085 ha, nr 230/10 o pow. 0,3224 ha i nr 

230/11 o pow. 0,0651 ha (wydzielone z dz. nr 230/8), objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego 

Nr 135/SPEC/2021 znak: WI-I.7820.1.9.2020.DW z dnia 23 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł 

„Ryczołek”(koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) Siedlce” Odcinek V od węzła „Gręzów”

 (z węzłem)do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km”.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały 

w dniu 23 grudnia 2021 r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne 

wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w: 

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Oddział Inwestycji Liniowych

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej 

informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych 

nieruchomości, odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu.

 

WOJEWODA MAZOWIECKI

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Krzysztof Krępel

Inspektor Wojewódzki

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/


		2023-01-24T07:59:56+0000
	Krzysztof Bartłomiej Krępel




