
Warszawa, dnia D'<~ 5, 2013 r. 

WOJEWODA MAZOWIECKI 
SPN.III.MG. 77240-86/63/1 0 

Obwieszczenie 0 wszcz~ciu post~powania 

w sprawie ustalenia odszkodowania 

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. 0 szczegalnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
drag publicznych (Oz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z pain. zm.), art. 118 a 
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pain. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z pain. zm.) - informuje, ze zostalo wszcz~te z urz~du post~powanie 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomosc 
o nieuregulowanym stanie prawnym, polozonq w gminie Halinow - Obszar 
Wiejski, w obr~bie 0019 - Okuniew, oznaczonq jako dzialka ew. nr 758/1 
o pow. 0,0067 ha, ktora stala si~ wlasnosci~ samorz~du wojewodztwa 
mazowieckiego z dniem 17 paidziernika 2011 r., na mocy art. 12 ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 0 szczegalnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie drag publicznych (Oz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194, z pain. zm.), w zwiqzku z decyzjq Ministra Infrastruktury z dnia 
17 paidziemika 2011r. (znak: BOII-mfp-772-127/2-2913110111) oraz 
poprzedzajqcqjq decyzjq Wojewody Mazowieckiego nr 10110 z dnia 5 sierpnia 
2010 r. (znak: WIS.II. SMS.7119-01145110) 0 zezwoleniu na realizacj~ 
inwestycji drogowej dla inwestycji: "Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 637, 
relacji Warszawa - W~gr6w, na odcinku od Ian 20+643 (granica m. st. 
Warszawa) do km ok. 41+400 (poczqtek projektowanej obwodnicy m. 
Stanislaw6w) 1 w zwiqzku z korektq geometrii drogi rzeczywisty pikietaz 
projektowanego odcinka drogi zostal okreslony jako: od Ian 20+643 do km 
41 +3601, na terenie powiatu Minsk Mazowiecki (gminy: Sulej6wek, Halin6w, 
D~be Wielkie, Stanislaw6w) oraz powiatu Wolomin (gmin Zielonka) 
wojew6dztwa mazowieckiego - kategoria obiekt6w budowlanych xxv, XXVI, 
XXVI1J". 



Warszawa, dnia 02 05, 2013 r. 

WOJEWODA MAZOWIECKI 
SPN.III.MG.77240-86/56/10 

Obwieszczenie 0 wszcz~ciu post~powania 

w sprawie ustalenia odszkodowania 

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z pozn. zm.), art. 118 a 
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pozn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks post<tpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z pozn. zm.) - informuje, ze zostalo wszczfte Z urzfdu Postfpowanie 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomosc 
o nieuregulowanym stanie prawnym, polozonet w gminie Halinow - Obszar 
Wiejski, w obr<tbie 0019 - Okuniew, oznaczonet jako dzialka ew. nr 75111 
o pow. 0,0060 ha, ktora stala sif wlasnosci~ samorz~du wojewodztwa 
mazowieckiego z dniem 17 paidziernika 2011 r., na mocy art. 12 ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 0 szczegolnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz. 1194, z pozn. zm.), w zwietzku z decyzjet Ministra Infrastruktury z dnia 
17 pazdziemika 2011r. (znak: BOII-mfp-772-127/2-2913/10/11) oraz 
poprzedzajetcetjet decyzjet Wojewody Mazowieckiego nr 1011 0 z dnia S sierpnia 
2010 r. (znak: WIS.lI. SMS.7119-DIl4SIl0) 0 zezwoleniu na realizacj<t 
inwestycji drogowej dla inwestycji: "Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 637, 
relacji Warszawa - W~gr6w, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. 
Warszawa) do km ok. 41 +400 (poczqtek projektowanej obwodnicy m. 
Stanislaw6w) / w zwiqzku z korektq geometrii drogi rzeczywisty pikietai 
projektowanego odcinka drogi zostal okreslony jako: od km 20+643 do Ian 
41 +3601, na terenie powiatu Minsk Mazowiecki (gminy: Sulej6wek, Halin6w, 
D?be Wielkie, Stanislaw6w) oraz powiatu Wolomin (gmin Zielonka) 
wojew6dztwa mazowieckiego - kategoria obiekt6w budowlanych xxv, XXVI, 
XXVIll". 
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