
Warszawa, dnia ? ()_0 2013 r. 

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

Obwieszczenie 0 wydaniu decyzji 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 (Dz. 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 (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pain. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071 z pain. zm.) - informuje, ze zostala wydana decyzja 0 ustaleniu 
odszkodowania za nieruchomosc 0 nieuregulowanym stanie prawnym, 
polozonq w gminie Halinow - Obszar Wiejski, w obrybie 0019 - Okuniew, 
oznaczonq jako dzialka ew. nr 751/1 0 pow. 0,0060 ha, ktora stala si~ 

wlasnosci~ samorz~du wojewodztwa mazowieckiego z dniem 17 
pazdziernika 2011 r., na mocy art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 roku 0 szczegalnych zasadach przygotowania i realizacj i inwestycj i 
w zakresie drag publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z pain. zm.), 
w zwiqzku z decyzjq Ministra Infrastruktury z dnia 17 paidziemika 2011r. 
(znak: BOlI-mfp-772-127/2-2913/10/11) oraz poprzedzajqcq jq decyzjq 
Wojewody Mazowieckiego nr 10/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r. (znak: WIS.lI. 
SMS.7119-D/145/10) 0 zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej dla 
inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 637, relacji Warszawa 
W?grow, na odcinku od km 20+643 (granica m. st. Warszawa) do km ok. 
41+400 (poczqtek projektowanej obwodnicy m. Stanislawow) / w zwiqzku z 
korektq geometrii drogi rzeczywisty pikietat projektowanego odcinka drogi 
zostal okreslony jako: od km 20+643 do km 41 +3601, na terenie powiatu Minsk 
Mazowiecki (gminy: Sulejowek, Halinow, D?be Wielkie, Stanislawow) oraz 
powiatu Wolomin (gmin Zielonka) wojewodztwa mazowieckiego - kategoria 
obiektow budowlanych xxv, XXVI, XXVIII". 

lednoczesnie informujy, ze istnieje mozliwosc zapoznania siy z tresciq 
decyzji w Mazowieckim Urzydzie Wojewadzkim w Warszawie, PI. Bankowy 
3/5, pokaj nr 241. 


