
O G Ł O S Z E N I E  4 0 3 5 4 

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych 
za nieruchomości położone w gminie Warka-Miasto

 Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 710 ze 
zm.), art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Warka-Miasto, 
obręb 0002 Warka, oznaczone jako działki: 
 • numer 2200/5 o powierzchni 0,0090 ha,
 • numer 1515/8 o powierzchni 0,0191 ha,
które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53/SPEC//2019 
z dnia 9 maja 2019 r. znak: WI-II.747.2.23.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa 
linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100) 
w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej 
nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II” w zakresie 
szlaku Warka – Dobieszyn od km 57,600 do km 58,100, stały się własnością 
Skarbu Państwa z dniem 27 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych 
za nieruchomości położone w gminie Chynów

 
 Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 710 ze zm.), art. 113 
ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 
ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania administracyjne w sprawie 
ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym położone w gminie Chynów, oznaczone jako działki numer: 
obręb Budy Sułkowskie:
 • 120/1 o powierzchni 0,0032 ha,
 • 120/2 o powierzchni 0,0065 ha,
 • 122/1 o powierzchni 0,0035 ha,
 • 122/2 o powierzchni 0,0056 ha,
 • 125/1 o powierzchni 0,0016 ha,
 • 125/2 o powierzchni 0,0041 ha,
 • 128/1 o powierzchni 0,0013 ha,
 • 128/2 o powierzchni 0,0035 ha,
 • 114/1 o powierzchni 0,0015 ha,
 • 111/1 o powierzchni 0,0018 ha,
 • 112/1 o powierzchni 0,0008 ha,
 • 158/1 o powierzchni 0,0129 ha,
obręb Sułkowice:
 • 147/3 o pow. 0,0306 ha,
 • 153/6 o pow. 0,0023 ha,
 • 153/3 o pow. 0,0086 ha,
które objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/SPEC/2019 z dnia 8 lipca 
2019 r., znak: WI-I.747.2.2.2019.EA/ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej 
nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100) w związku 
z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek 
Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II” w zakresie szlaku 
Czachówek – Chynów od km 38,800 do km 41,900., stały się własnością Skarbu 
Państwa z dniem 29 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych 
za nieruchomości położone w gminie Góra Kalwaria

 
 Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 710 ze 

zm.), art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Góra Kalwaria, 
obręb Julianów, oznaczone jako działki numer: 
 • 123/3 o powierzchni 0,0028 ha,
 • 122/3 o powierzchni 0,0590 ha,
które objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/SPEC/2019 z dnia 8 lipca 
2019 r., znak: WI-I.747.2.2.2019.EA/ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej 
nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100) w związku 
z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek 
Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II” w zakresie szlaku 
Czachówek – Chynów od km 38,800 do km 41,900., stały się własnością 
Skarbu Państwa z dniem 29 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych 
za nieruchomości położone w gminie Warka

 
 Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 710 ze 
zm.), art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Warka Miasto, 
obręb 0002 Warka, powiat grójecki, oznaczone jako działki numer: 
 • 416/1 o powierzchni 0,0046 ha,
 • 460/1 o powierzchni 0,1511 ha,
które objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 54/SPEC/2019 z dnia 13 maja 
2019 r. znak: WI-I.747.1.2019.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla 
inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej 
nr 8 Warszawa Okęcie - Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku 
z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek 
Warszawa Okęcie- Radom (LOT A, B, F) – faza II”, w zakresie odcinka od 
km 54,900 do km 57,600 stanowiącego stację Warka, wraz z budową nastawni 
Warka, stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 23 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych 
za nieruchomości położone w gminie Chynów

 
 Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 710 ze 
zm.), art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), w związku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Chynów, powiat 
grójecki oznaczone jako działki numer: 
 • 64/1  o powierzchni 0,0121 ha, obręb 0051 Widok,
 • 87/1  o powierzchni 0,0271 ha, obręb 0051 Widok,
 • 374/12  o powierzchni 0,0218 ha, obręb 0054 Wola Chynowska,
które objęte decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51/SPEC/2019 z dnia 6 maja  
2019 r. znak: Nr 51/SPEC/2019 z dnia 6 maja 2019 r. WI-II.747.2.22.2018.
EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, 
przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom 
(od km 38,800 do km 58,100) w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 
„Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom 
(LOT A, B, F) – Faza II” w zakresie odcinka od km 41,900 do km 45,000 
stanowiącego stację Chynów, wraz z budową nastawni dysponującej w km 
42,955, stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 21 czerwca 2019 r.
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