
O G Ł O S Z E N I E  4 0 0 0 0

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 działka numer: 

• 130/1 o powierzchni 0,0118 ha, obręb Krężel,
• 126/1 o powierzchni 0,0242 ha, obręb Janów,
• 129/1 o powierzchni 0,0172 ha, obręb Janów,
• 234/1 o powierzchni 0,0210 ha, obręb Janów,
• 237/1 o powierzchni 0,0453 ha, obręb Janów,
• 161/1 o powierzchni 0,0132 ha, obręb Janów,

które zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/SPEC/2019  
z dnia 6 maja 2019 r., znak WI-II.747.2.21.2018.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 45,0000 do km 54,900 stanowiącego 
szlak Chynów – Warka, wraz z podstacją trakcyjną Michalczew w km 
49,800 oraz ostateczną decyzją Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r.,  
znak DLI-III.7620.24.2019.NT.7, stały się własnością Skarbu Państwa  
z dniem 29 kwietnia 2020 r. 

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych  
za nieruchomości położone w gminie Jastrzębia: obręb 0008 Lesiów,  

obręb 0014 Owadów
Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art 9ad ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1043) art. 113 
ust. 6 i 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. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, 
które posiadały nieuregulowany stan prawny, położone w gminie 
Jastrzębia, oznaczone jako działki o numerach:

• 155 o powierzchni 0,5200 ha - obręb 0008 Lesiów,
• 1028 o powierzchni 0,0107 ha – obręb 0008 Lesiów,
• 899 o powierzchni 0,0400 ha – obręb 0008 Lesiów,
• 130/5 o powierzchni 0,2367 ha – obręb 0008 Lesiów,
• 152/7 o powierzchni 0,0351 ha – obręb 0008 Lesiów,
•  121/2 o powierzchni 0,0299 ha (wydzielona z działki 121/1)  

– obręb 0014 Owadów,
•  403/1 o powierzchni 0,0100 ha (wydzielona z działki 403)  

– obręb 0014 Owadów,
•  123/1 o powierzchni 0,0063 ha (wydzielona z działki 123)  

– obręb 0014 Owadów,
•  406/1 o powierzchni 0,0043 ha (wydzielona z działki 406)  

– obręb 0014 Owadów, 
•  105/3 o powierzchni 0,0241 ha (wydzielona z działki 105/2)  

– obręb 0014 Owadów,
•  1002/3 o powierzchni 0,0169 ha (wydzielona z działki 1002/1)  

– obręb 0014 Owadów,
•  417/1 o powierzchni 0,0633 ha (wydzielona z działki 417)  

– obręb 0014 Owadów,
•  418/5 o powierzchni 0,0120 ha (wydzielona z działki 418/2)  

– obręb 0014 Owadów,
•  191/1 o powierzchni 0,0105 ha (wydzielona z działki 191)  

– obręb 0014 Owadów.
Wyżej wymienione nieruchomości na mocy decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 51/II//2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. znak:  
WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 
polegającej na: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8  
na odcinku Warka-Radom od km 88,108 do km 92,552 w ramach zadania 
pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja 
robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu 
POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom  
(LOT C, D, E)”. oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r. 
znak: DLI-I7620.3.2019.SG.16, stały się własnością Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych  
za nieruchomości położone w gminie Jastrzębia:  

obręb 0008 Lesiów, obręb 0014 Owadów
Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art 9ad ustawy z dnia  

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1043), 
art. 8, art. 113 ust. 6 i 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. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się 
postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za 

nieruchomości, które w części posiadały nieuregulowany stan prawny, 
położone w gminie Jastrzębia, obręb 0008 Lesiów, oznaczone jako 
działki o numerach:

• 156 o powierzchni 0,4700 ha- obręb 0008 Lesiów,
•  412/1 o powierzchni 0,0257 ha (wydzielona z działki 412)  

– obręb 0014 Owadów.
Wyżej wymienione nieruchomości na mocy decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 51/II//2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. znak:  
WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji 
polegającej na: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8  
na odcinku Warka-Radom od km 88,108 do km 92,552 w ramach zadania 
pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja 
robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu 
POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka –Radom  
(LOT C, D, E)” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r. 
znak: DLI-I7620.3.2019.SG.16, stały się własnością Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu odszkodowawczym  
za nieruchomość położoną w obrębie 0017 Sadków,  

gmina Jedlnia-Letnisko
Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 20 ustawy z dnia 12 lutego 

2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie lotnisk użytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1380),  
art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), art. 49 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  
Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, 
która posiadała nieuregulowany stan prawny, położoną w obrębie  
0017 Sadków, gmina Jedlnia-Letnisko, oznaczoną jako działka numer:

• 377/5 o powierzchni 0,1339 ha (wydzielona z działki 377/3).
Wyżej wymieniona nieruchomość na mocy decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 77/SPEC/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., znak:  
WI-I.7820.3.4.2020.RF o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
portu lotniczego Radom – Sadków (EPRA) w zakresie dróg kołowania oraz 
płyt postojowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 
towarzyszącej – Część 1. Strona wschodnia lotniska – Zadanie 1.”, stała się 
własnością Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych  
za nieruchomości położone w gminie M. Radom, obręb 0250 

Krzewień, 0020 Gołębiów, 0030 Dzierzków, 0032 Dzierzków 2,  
0290 Nowa Wola Gołębiowska, 0300 Stara Wola Gołębiowska 
Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art 9ad ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1043) art. 113 
ust. 6 i 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. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, 
które posiadały nieuregulowany stan prawny, położone w gminie  
M. Radom, , oznaczone jako działki:

•  numer 40/3 o powierzchni 0,0274 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 203),

•  numer 68 o powierzchni 0,0064 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 203),

•  numer 8/3 o powierzchni 0,0158 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 203),

•  numer 76/3 o powierzchni 0,0068 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 203),

•  numer 89/1 o powierzchni 0,0383 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 203),

•  numer 59/3 o powierzchni 0,0128 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 204),

•  numer 60/3 o powierzchni 0,0497 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 204),

•  numer 131/5 o powierzchni 0,2051 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 204),

•  numer 77/3 o powierzchni 0,0038 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 204),

•  numer 150/3 o powierzchni 0,0706 ha, (obręb 0020 Gołębiów  
arkusz 10),

•  numer 5/6 o powierzchni 0,0004 ha, (obręb 0030 Dzierzków  
arkusz 45),

•  numer 5/8 o powierzchni 0,0179 ha, (obręb 0030 Dzierzków  
arkusz 45),

•  numer 139/3 o powierzchni 0,1879 ha, (obręb 0032 Dzierzków 2 
arkusz 44),

•  numer 35/3 o powierzchni 0,0049 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 212),

•  numer 36/3 o powierzchni 0,0233 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 212),

•  numer 38/3 o powierzchni 0,0117 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 212),

•  numer 41/3 o powierzchni 0,0183 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 212),

•  numer 45/3 o powierzchni 0,0358 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 212),

•  numer 48/3 o powierzchni 0,0542 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 212),

•  numer 7/2 o powierzchni 0,0073 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 213),

•  numer 10/3 o powierzchni 0,0013 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 220),

•  numer 21/3 o powierzchni 0,0013 ha, (obręb 300 Stara Wola 
Gołębiowska arkusz 223),

•  numer 22/3 o powierzchni 0,0005 ha, (obręb 300 Stara Wola 
Gołębiowska arkusz 223),

•  numer 163/3 o powierzchni 0,0004 ha, (obręb 300 Stara Wola 
Gołębiowska arkusz 226),

•  numer 68/16 o powierzchni 0,0021 ha, (obręb 300 Stara Wola 
Gołębiowska arkusz 226),

które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2019 
z dnia 21 marca 2019 r. znak WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa 
i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom (od km 58,100 
do km 100,850), odcinek: szlak Dobieszyn – Radom od km 92,552 do km 
100,850 w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektów budowlanych  
i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj 
i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, 
odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”oraz decyzji Ministra Rozwoju 
z dnia 2 lipca 2020 r. znak; DLI-I.7620.4.2019.SG.7 stały się własnością 
Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o toczących się postępowaniach odszkodowawczych  
za nieruchomości położone w gminie M. Radom, obręb 0250 
Krzewień, 0290 Nowa Wola Gołębiowska, 0032 Dzierzków 2
Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art 9ad ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1043) art. 113 
ust. 6 i 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. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – informuje, że toczą się postępowania 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości, 
które w części posiadały nieuregulowany stan prawny, położone w gminie 
M. Radom, oznaczone jako działki:

•  numer 79/3 o powierzchni 0,0122 ha, (obręb 0250 Krzewień  
arkusz 203),

•  numer 9/3 o powierzchni 0,0139 ha, (obręb 0290 Nowa Wola 
Gołębiowska arkusz 213),

•  numer 117/3 o powierzchni 0,0125 ha, (obręb 0032 Dzierzków 2 
arkusz 44),

które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2019 
z dnia 21 marca 2019 r. znak WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa 
i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom (od km 58,100 
do km 100,850), odcinek: szlak Dobieszyn – Radom od km 92,552 do km 
100,850 w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektów budowlanych  
i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj 
i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, 
odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”oraz decyzji Ministra Rozwoju 
z dnia 2 lipca 2020 r. znak; DLI-I.7620.4.2019.SG.7 stały się własnością 
Skarbu Państwa.

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. 2020 r., poz. 1043), 
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, 
obręb Budy Sułkowskie, oznaczone jako działki numer: 

• 31/4 o powierzchni 0,2211 ha,
• 98/1 o powierzchni 0,0088 ha,
• 130/1 o powierzchni 0,0028 ha,
• 130/2 o powierzchni 0,0067 ha,
• 109/1 o powierzchni 0,0016 ha,
• 149/16 o powierzchni 0,0009 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.

WOJEWODA MAZOWIECKI


