
WOJEWODA MAZOWIECKI

Ostrołęka, 12 kwietnia 2022 r.

  SPN-O.7570.4.36.2021.WO

      Obwieszczenie 
     o wydaniu decyzji Nr 122/O/2022 w sprawie ustalenia odszkodowania za     

nieruchomość nr 279/2 o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości            
w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego      
w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 74/SPEC/2021 znak: 
WI.I.747.2.2.2021.IK1 z dnia 12 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: 
„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele na odcinkach 
w km - 1+579 - 1+619; 2+290 - 2+375; 5+925 - 6+330; 8+345 - 8+435; 9+720 - 10+269; 11+765 
- 12+042; 13+936 - 13+967; 18+183 - 18+230; 19+370 - 19+425; 26+146 - 27+335; 28+090 - 29+625; 
30+255 - 30+295; 30+621 - 30+892; 32+490 - 32+543; 35+000 - 35+069; 42+525 - 42+574; 44+115 
- 44+143; 45+320 - 45+561; 46+000 - 46+070; 47+747 - 48+250; 49+386 - 49+450; 50+752 - 50+806; 
52+635 - 52+660; 55+400 – 56+768" w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na 
odcinku Ostrołęka - Chorzele"  została wydana decyzja Nr 122/O/2022 w sprawie ustalenia 
odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie ostrołęckim, gminie Baranowo,

 w obrębie 0027 Rupin, oznaczoną jako działka nr 279/2 o pow. 0,0006 ha.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo 
użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać 
się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na 
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem poczty 
mailowej na adres: wolszewska@mazowieckie.pllub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej 
pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl. Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 
29 7466 240.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Ewa Ginda

Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i 
Nieruchomości

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
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