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MAZOWIECKI URZI\O WOJEWOOZKI 
nt J~W WARSZAWIE 

WYDZIAL SKARBU PANSTWA I NIERUCHOMOSCI 

Oelegatura Plac6wka Zamiejscowa w Ciechanowie 


ul. 17 Stycznia 60, 06-.tOO Ciechanow 


SPN-C.7S70.1 .7.2018 

Obwieszczenie 
o wszcz~cil.l post~powania administracyjnego 


odszkodowania J 


Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacj i inwestycj i w zakresie 

drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363), art. S oraz art. 113 ust. 6,7 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1990), w zwiqzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks post~powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) 

informuje 0 wszcz~ciu z urz~du post~powania w sprawie ustalenia wysokosci 

odszkodowania za nieruchomosc polozonq w obr~bie 0023 Sochocin, gmina 

Sochocin, powiat plonski, oznaczonq jako dzialka nr 623/1 0 powierzchni 

0,0019 ha - przeznaczonq pod real izacj~ inwestycj i na podstawie decyzj i 

Wojewody Mazowieckiego NR 15 /U/20 IS z dnia OS maja 20 IS r., znak: WI

C. 7S20.1.l.20 17.mG(MS 1) 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycj i drogowej pn.: 

,. Rozbudmva drogi krajowej nr 50:: blld01L'q wlqczenia drogi pOH'iatovvej Joniec 

- Maluzyn do ronda (::adanie j). blldoH'a chodnika do cmentarza od km :25 +345 

do km 25+432 (zadanie 2). blldmva chodnika od lem 25+432 do km 25+882 

(zadanie 3)" zmienionej w cz~sci decyzjq Ministra lnwestycji i Rozwoju z dnia 

30 kwietnia 2019 r., znak: DLI -III.4621 . 17.20 IS.NT. 10. 

Odszkodowanie za utracone prawa rzeczowe przysfuguje wlascicielom, 
uzytkownikom wieczystym i uprawnionym z tytUfU praw rzeczowych do 
nieruchomosci. 

W zwiqzku z powyzszym wzywa si~ wszystkie zainteresowane strony, aby 
w terminie do dnia IS czerwca 2021 roku, w siedzibie: Mazowiecki Urzqd 
Wojewodzki w Warszawie, Wydzia-l Skarbu Panstwa i Nieruchomosci Delegatura 
Placowka Zamiejscowa w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 60, pokoj 213 !tel. 23 671 
93 36/, zg-losify swoje ewentualne prawa do wyzej wskazanej nieruchomosci lub 
zfozyfy pisemne wYJasnlenia mogqce Il1leC wpfyw na rozstrzygnj~cie 

w podniesionej kwestii. 

http:7S20.1.l.20


Otrzvmuja: 

z prosba 0 umieszczenie zawiadomienia na tablicy ogloszen w Urzedzie na okres 14 dni 
i przekazanie 0 tym fakcie informacji zwrotnej pkt 1-3. 

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin 

ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin 

Starosta Plonski 

ul. Plocka 39. 09-100 Plonsk 


3. 	 Mazowiecki Urz'ld Wojew'odzki Vv \Varszawie 

Delegatura - Placowka Zamiejscowa w Ciechanov,'ie 


4. 	 Generalny Dyrektor Drog Krajo\vych i Autostrad 

O/v,; Warszawie 

ul. Minska 25, 03-808 Warsza\\:a 


5. 	 aa. 

Do \\iadomosci : 
1. 	 Bogdan i rv1agdalena Zielinscy 


