
STAROSTA WOŁOMIŃSKI  

 

 

Starostwo Powiatowe w Wołominie 

Wydział Geodezji i Kartografii 

ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin tel.: (22) 346 12 01  

 

 Wołomin, dnia 6 kwietnia 2021 r.  

WGG.683.1.474.2019.MK 

 

 

  OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w zw. z art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)  

 

                                                 Starosta Wołomiński 

                                                         Zawiadamia 

 

o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2021 r., decyzji Nr 153/2021, znak: WGG.683.1.474.2019.MK 

ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie 

wołomińskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/1, obręb 0005, 01-05 Radzymin  

o powierzchni 0,0634 ha, która przeszła na własność Gminy Radzymin na podstawie decyzji 

Starosty Wołomińskiego Nr 8pz/2019 z dnia 7 marca 2019 r., znak: WAB.6740.14.60.2018  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej  

nr 431503W (ul. Przemysłowej) na odcinku od drogi powiatowej nr 4303W (ul. Weteranów)  

do drogi powiatowej nr 4305W (ul. Mokra) w Radzyminie, w tym obejmującej budowę skrzyżowań 

z drogami powiatowymi: 4303W (ul. Weteranów), nr 4302W (ul. Wróblewskiego) i 4305W  

(ul. Mokra), z drogami gminnymi: nr 431521W (ul. Witosa), nr 431503W (ul. Przemysłowa) i nr 

430780W (ul. Leśna), oraz przebudowę dróg gminnych nr 431521W (ul. Witosa), nr 430780W  

(ul. Leśna)i ul. Księżycowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn: Projekt drogi północnej 

łączącej ulicę Wyszyńskiego z ulicą Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem”, (kategoria 

obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI).  

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa 

Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin w godzinach pracy urzędu. 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznego ogłoszenia w urzędzie Starostwa 

Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin, w Urzędzie Gminy Radzymin 

Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tych 

urzędów. 

Od decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego 

w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję –Starosty Wołomińskiego w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej 

wiadomości. 

 

 

Z up. Starosty Wołomińskiego 

Zastępca Naczelnika 

 

/-/ Robert Denis 
 


