
Obwieszczenie 
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania  

 

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.) w związku z art. w związku  

z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1899) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje,  

iż zostały wydane decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania  

za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w powiecie siedleckim, w gmina 

Kotuń, obręb Gręzów, oznaczone w ewidencji, jako działka: 

• nr 19/1 o pow. 0,0054, 19/2 o pow. 0,0081 ha, decyzja NR 167/S/2023, znak SPN-

S.7570.1.125.2022.KZ 

• nr 17/1 o pow. 0,0076 ha, nr 17/2 o pow. 0,0063 ha decyzja NR 166/S/2023, znak SPN-

S.7570.1.118.2022.KZ 

• nr 8/7 o pow. 0,0312 ha, 8/8 o pow. 0,0145 ha decyzja NR 165/S/2023, znak SPN-

S.7570.1.108.2022.KZ 

• nr 8/10 o pow. 0,0285 ha, 8/11 o pow. 0,0143 ha decyzja NR 162/S/2023, znak SPN-

S.7570.1.109.2022.KZ 

• nr 477 o pow. 0,3171 ha, decyzja NR 161/S/2023, znak SPN-S.7570.1.7.2022.KZ, 

• nr 401 o pow. 0,0211 ha, decyzja NR 160/S/2023, znak SPN-S.7570.1.2.2022.KZ 

- objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135/SPEC/2021 znak: WI-I.7820.1.9.2020.DW 

z dnia 23 grudnia 2021r. 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”, której nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności, 

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji 

w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce,  

tel. 25 755 84 49. 

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 obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 



  
 

Ustalone w w/w decyzjach odszkodowanie za udziały o nieuregulowanym stanie prawnym 

zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna. 

 

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Joanna Mróz 

Starszy Inspektor Wojewódzki 

 


