
Siedlce, 25 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-S.7570.7.45.2021.BP

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. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz art. 23 ustaw'y z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje, iż została w dniu 24 sty cznia 2023 r. wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 153/S/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania 
za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie Olszewice 
gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczona jako działka nr 284/1 o pow. 0,0390 ha, 
(wydzielona z działki 284), przejęta z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/SPEC/2021 znak: WI-1.7820.1.11.2020.DW z dnia 
9 grudnia 2021 roku pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa -  Kukuryki na odcinku węzeł 
’’Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) -  Siedlce Odcinek III od węzła 
”Ryczołek ” (bez węzła) do węzła ”Groszki ” (z węzłem) o długości około 12,06 km ”.

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 45.

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 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 

Agnieszka Pogonowska-Wróbel 

Inspektor Wojewódzki 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Siedlce, 25 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-S.7570.7.61.2021.BP

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. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje, iż została w dniu 24 stycznia 2023 r. wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 155/S/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania 
za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie Olszewice 
gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczona jako działka nr 320/1 o pow. 0,0851 ha, 
(wydzielona z działki 320), przejęta z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/SPEC/2021 znak: WI-I.7820.1.11.2020.DW z dnia 
9 grudnia 2021 roku pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa -  Kukuryki na odcinku węzeł 
”Ryczółek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) -  Siedlce Odcinek III od węzła 
"Ryczółek" (bez węzła) do węzła "Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km

W zw iązku z powyższym  inform uję, że istnieje m ożliw ość 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 45.

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 decyzji odszkodowanie 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.
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z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Agnieszka Pogonowska-Wróbel 

Inspektor Wojewódzki 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Siedlce, 26 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-S.7570.7.51.2021.BP

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. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje, iż została w dniu 24 stycznia 2023 r. wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 154/S/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania 
za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie Olszewice 
gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczona jako działka nr 300/1 o pow. 0,4782 ha, 
(wydzielona z działki 300), przejęta z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/SPEC/2021 znak: WI-1.7820.1.11.2020.DW z dnia 
9 grudnia 2021 roku pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa — Kukuryki na odcinku węzeł 
”Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) -  Siedlce Odcinek III od węzła 
’’Ryczołek” (bez w’ęzła) do węzła ”Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km

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 45.

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 decyzji odszkodowanie 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 

Agnieszka Pogonowska-Wróbel 

Inspektor Wojewódzki 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Siedlce, 25 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-S.7570.7.70.2021.BP

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. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje, iż została w dniu 24 stycznia 2023 r. wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 156/S/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania 
za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie Olszewice 
gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczona jako działka nr 366/1 o pow. 0,4477 ha, 
(wydzielona z działki 366), przejęta z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/SPEC/2021 znak: WI-1.7820.1.11.2020.DW z dnia 
9 grudnia 2021 roku pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa -  Kukuryki na odcinku węzeł 
"Ryczolek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce Odcinek III od węzła 
’’Ryczołek" (bez węzła) do węzła ”Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km

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 45.

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 decyzji odszkodowanie 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.
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z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Agnieszka Pogonowska-Wróbel

Inspektor Wojewódzki 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Siedlce, 25 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-S.7570.7.93.2021.BP

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. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje, iż została w dniu 24 stycznia 2023 r. wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 158/S/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania 
za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie Olszewice 
gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczona jako działki: nr 205/1 o pow. 0,0768 ha i nr 
205/2 o pow. 0,0263 ha, (wydzielone z działki 205), przejęte z mocy prawa na własność Skarbu 
Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/SPEC/2021 znak: WI- 
1.7820.1.11.2020.DW z dnia 9 grudnia 2021 roku pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa -  
Kukuryki na odcinku węzeł ”Ryczółek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) -  Siedlce 
Odcinek III od węzła ”Ryczółek ” (bez węzła) do węzła ”Groszki ” (z węzłem) o długości około 
12,06 km

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 45.

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 decyzji odszkodowanie 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 

Agnieszka Pogonowska-Wróbel 

Inspektor Wojewódzki 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Siedlce, 25 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-S.7570.7.100.2021.BP

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. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje, iż została w dniu 24 stycznia 2023 r. wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 159/S/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania 
za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie Olszewice 
gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczona jako działka nr 601/1 o pow. 0,0010 ha, 
(wydzielona z działki 601), przejęta z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/SPEC/2021 znak: WI-1.7820.1.11.2020.DW z dnia 
9 grudnia 2021 roku pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa -  Kukuryki na odcinku węzeł 
"Ry czółek ” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) -  Siedlce Odcinek III od węzła 
”Ryczołek” (bez węzła) do węzła ’’Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km

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 45.

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 decyzji odszkodowanie 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 

Agnieszka Pogonowska-Wróbel 

Inspektor Wojewódzki 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Siedlce, 25 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
SPN-S.7570.7.91.2021.BP

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. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) informuje, iż została w dniu 24 stycznia 2023 r. wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 157/S/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania 
za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położona w obrębie Olszewice 
gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczona jako działka nr 202/1 o pow. 0,1175 ha, 
(wydzielona z działki 202), przejęta z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/SPEC/2021 znak: WI-I.7820.1.11.2020.DW z dnia 
9 grudnia 2021 roku pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa -  Kukuryki na odcinku węzeł 
”Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) — Siedlce Odcinek III od węzła 
”Ry czółek” (bez węzła) do węzła ”Groszki” (z węzłem) o długości około 12,06 km

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 45.

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 decyzji odszkodowanie 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.
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z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Agnieszka Pogonowska-Wróbel 

Inspektor Wojewódzki 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


