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                                                              OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia
10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                                    
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Antoniego Jana Ciepielewskiego 
pełnomocnika inwestora- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 4.03.2019 r. (uzupełniony w dniach 30.04.2019r., 20.05.2019 r.), została 
wydana decyzja Nr 15/19 z dnia 7 października 2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S61 
Szczuczyn- Budzisko (gr. państwa). Zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie- m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02”.
Inwestycja realizowana będzie na działkach:
1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0012 Kalinowo, działki nr: 1/1 (powstała z podziału 1); 10/1 (powstała z podziału 10); 15/1 (powstała z 
podziału 15); 16/3 (powstała z podziału 16/1); 16/6 (powstała z podziału 16/2); 17/1 (powstała z podziału 17); 2/5 (powstała z podziału 2/2); 2/7 (powstała z podziału 2/3); 
2/9 (powstała z podziału 2/4); 3/1 (powstała z podziału 3); 21/3 (powstała z podziału 21/2); 258/1 (powstała z podziału 258); 259/1 (powstała z podziału 259); 26/2 
(powstała z podziału 26); 260/1 (powstała z podziału 260); 28/1 (powstała z podziału 28); 29/1 (powstała z podziału 29); 30/1 (powstała z podziału 30); 31/8 (powstała z 
podziału 31/1); 4/1 (powstała z podziału 4); 5/1 (powstała z podziału 5); 59/3 (powstała z podziału 59/1); 61/1 (powstała z podziału 61); 18/1 (powstała z podziału 18); 20/1 
(powstała z podziału 20); 7/1 (powstała z podziału 7); 9/1 (powstała z podziału 9);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0017 Kulesze, działki nr 104/1 (powstała z podziału 104); 104/2 (powstała z podziału 104); 78/1 (powstała z 
podziału 78);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0043 Zaborowo, działki nr 659/1 (powstała z podziału 659); 659/2 (powstała z podziału 659); 662/1 (powstała 
z podziału 662); 663/1 (powstała z podziału 663); 665/1 (powstała z podziału 665); 665/2 (powstała z podziału 665);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0028 Piętki, działki nr 103/1 (powstała z podziału 103); 154/1 (powstała z podziału 154); 117/1 (powstała z 
podziału 117); 153/3 (powstała z podziału 153/2); 53/1 (powstała z podziału 53); 79;  80/1 (powstała z podziału 80); 80/2 (powstała z podziału 80); 81/1 (powstała z 
podziału 81); 82/1 (powstała z podziału 82); 82/2 (powstała z podziału 82);  83/4 (powstała z podziału 83/1); 83/2; 83/6 (powstała z podziału 83/3); 84/1 (powstała z 
podziału 84); 78/1 (powstała z podziału 78);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0003 Długie, działki nr 5/2 (powstała z podziału 5/1); 8/1 (powstała z podziału 8); 10/2 (powstała z podziału 
10/1); 14/1 (powstała z podziału 14); 14/2 (powstała z podziału 14); 17/5 (powstała z podziału 17/2); 17/7 (powstała z podziału 17/4); 21/3 (powstała z podziału 21/1); 25/1 
(powstała z podziału 25); 41/1 (powstała z podziału 41); 42/1 (powstała z podziału 42); 43/1 (powstała z podziału 43); 45/2 (powstała z podziału 45/1); 49/2 (powstała z 
podziału 49/1); 51/2 (powstała z podziału 51/1); 52/3 (powstała z podziału 52/1);  53/2 (powstała z podziału 53/1); 7/5 (powstała z podziału 7/3); 44/2 (powstała z podziału 
44/1);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0033 Skomętno Wielkie, działki nr 10/1 (powstała z podziału 10); 30/1 (powstała z podziału 30); 31/1 
(powstała z podziału 31); 34/1 (powstała z podziału 34); 35/3 (powstała z podziału 35/1); 35/5 (powstała z podziału 35/2); 9/1 (powstała z podziału 9); 4/1 (powstała z 
podziału 4); 2/1 (powstała z podziału 2); 32/1 (powstała z podziału 32);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0045 Zocie, działki nr 105/4 (powstała z podziału 105/3); 112/1 (powstała z podziału 112); 114/2 (powstała z 
podziału 114/1); 119/1 (powstała z podziału 119); 120/3 (powstała z podziału 120/2); 121/1 (powstała z podziału 121); 126/1 (powstała z podziału 126); 130/1 (powstała z 
podziału 130); 40/1 (powstała z podziału 40); 42/9 (powstała z podziału 42/5); 42/10 (powstała z podziału 42/5); 42/12 (powstała z podziału 42/7); 42/15 (powstała z 
podziału 42/8); 43/1 (powstała z podziału 43); 44/1 (powstała z podziału 44); 49/1 (powstała z podziału 49); 52/1 (powstała z podziału 52); 52/2 (powstała z podziału 52); 
53/3 (powstała z podziału 53/2); 57/7 (powstała z podziału 57/6); 63/1 (powstała z podziału 63); 64/3 (powstała z podziału 64/1); 66/5 (powstała z podziału 66/1); 66/7 
(powstała z podziału 66/3); 67/1 (powstała z podziału 67); 68/1 (powstała z podziału 68); 69/1 (powstała z podziału 69); 70/1 (powstała z podziału 70); 71/1 (powstała z 
podziału 71);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0044 Zanie, działki nr 141/1 (powstała z podziału 141);



 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0023 Marcinowo, działki nr 224/1 (powstała z podziału 224);
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0042 Wysokie, działki nr 101; 100/1 (powstała z podziału 100); 102/1 (powstała z podziału 102); 103/6 

(powstała z podziału 103/1); 103/3 (powstała z podziału 103/2); 103/4 (powstała z podziału 103/2); 104/1 (powstała z podziału 104); 104/2 (powstała z podziału 104); 105/1 
(powstała z podziału 105); 113/3 (powstała z podziału 113/2); 114/9 (powstała z podziału 114/3); 114/7 (powstała z podziału 114/2); 116/1 (powstała z podziału 116); 116/2 
(powstała z podziału 116); 119/5 (powstała z podziału 119/4); 120/4 (powstała z podziału 120/2); 120/5 (powstała z podziału 120/2); 120/8 (powstała z podziału 120/3); 
120/10 (powstała z podziału 120/3); 120/9 (powstała z podziału 120/3); 121/1 (powstała z podziału 121); 124/1 (powstała z podziału 124); 125/3 (powstała z podziału 125); 
127/1 (powstała z podziału 127); 140/13 (powstała z podziału 140/4); 140/14 (powstała z podziału 140/4); 140/20 (powstała z podziału 140/6); 140/16 (powstała z podziału 
140/9); 140/17 (powstała z podziału 140/9); 144/1  (powstała z podziału 144); 146/1 (powstała z podziału 146); 65/4 (powstała z podziału 65/1); 65/7 (powstała z podziału 
65/2); 65/10 (powstała z podziału 65/3); 66/1 (powstała z podziału 66); 66/2 (powstała z podziału 66); 99/1 (powstała z podziału 99); 76/1  (powstała z podziału 76); 91/1  
(powstała z podziału 91); 92/1  (powstała z podziału 92); 59/4 (powstała z podziału 59/1);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0027 Milewo, działki nr 109/1 (powstała z podziału 109); 110/1 (powstała z podziału 110); 111/1 (powstała z 
podziału 111); 116/6 (powstała z podziału 116/1); 116/8 (powstała z podziału 116/4); 117/1; 117/3 (powstała z podziału 117/2); 120/1; 120/3 (powstała z podziału 120/2); 
121/1;  121/2;  121/4 (powstała z podziału 121/3); 122/1 (powstała z podziału 122); 123/3 (powstała z podziału 123/2); 125/3 (powstała z podziału 125/2); 126/3 (powstała z 
podziału 126/2); 127/1 (powstała z podziału 127); 127/2 (powstała z podziału 127); 129/3 (powstała z podziału 129/2); 129/4 (powstała z podziału 129/2); 130/5 (powstała z 
podziału 130/2); 130/8 (powstała z podziału 130/3); 131/1 (powstała z podziału 131); 131/2 (powstała z podziału 131); 132/1 (powstała z podziału 132); 133/1 (powstała z 
podziału 133); 133/2 (powstała z podziału 133); 136/1 (powstała z podziału 136); 136/2 (powstała z podziału 136); 137/1 (powstała z podziału 137); 138/1 (powstała z 
podziału 138); 139/1 (powstała z podziału 139); 141/1 (powstała z podziału 141); 143/1 (powstała z podziału 143); 144/1 (powstała z podziału 144); 144/2 (powstała z 
podziału 144); 145/1 (powstała z podziału 145); 146/6 (powstała z podziału 146/1); 146/2;  146/8 (powstała z podziału 146/4); 150/1 (powstała z podziału 150); 153/1 
(powstała z podziału 153); 154/1 (powstała z podziału 154); 159/1 (powstała z podziału 159); 160/1 (powstała z podziału 160); 161/1 (powstała z podziału 161); 169/3 
(powstała z podziału 169/2); 21/5 (powstała z podziału 21/2); 225/1 (powstała z podziału 225); 226/2; 227/1 (powstała z podziału 227); 228/1 (powstała z podziału 228); 
232/3 (powstała z podziału 232/2); 233/3 (powstała z podziału 233/2); 257/3 (powstała z podziału 257/2); 258/4 (powstała z podziału 258/3); 260/9 (powstała z podziału 
260/2); 260/11 (powstała z podziału 260/3); 260/5 (powstała z podziału 260/4); 260/6 (powstała z podziału 260/4); 261/3 (powstała z podziału 261/1); 264/1 (powstała z 
podziału 264); 267/3 (powstała z podziału 267/1);  268/1; 268/3 (powstała z podziału 268/2); 295/1;  295/3 (powstała z podziału 295/2); 296/1; 302/1 (powstała z podziału 
302); 34/3 (powstała z podziału 34/1); 34/4 (powstała z podziału 34/1); 42/4 (powstała z podziału 42/2); 47/2 (powstała z podziału 47/1); 48/3 (powstała z podziału 48/1);

 jednostka ewidencyjna 201205_2 Gmina Raczki, obręb nr 0005 Jankielówka, działki nr 18/2 (powstała z podziału 18); 21/4 (powstała z podziału 21/2); 35/2 (powstała z 
podziału 35); 36/2 (powstała z podziału 36); 37/2 (powstała z podziału 37); 38/6 (powstała z podziału 38/1); 38/9 (powstała z podziału 38/3); 38/13 (powstała z podziału 
38/4); 39/2 (powstała z podziału 39); 40/2 (powstała z podziału 40); 41/4 (powstała z podziału 41/2); 42/1 (powstała z podziału 42); 43/2 (powstała z podziału 43); 44/2 
(powstała z podziału 44); 45/2 (powstała z podziału 45); 46/2 (powstała z podziału 46); 47/2 (powstała z podziału 47); 48/1 (powstała z podziału 48); 50/2 (powstała z 
podziału 50); 57/2 (powstała z podziału 57); 64/2 (powstała z podziału 64); 65/2 (powstała z podziału 65); 66/2 (powstała z podziału 66); 67; 68/2 (powstała z podziału 68); 
69; 70/1 (powstała z podziału 70); 70/3 (powstała z podziału 70); 71/2 (powstała z podziału 71); 72/1 (powstała z podziału 72); 73/1 (powstała z podziału 73); 95/2 
(powstała z podziału 95);

 jednostka ewidencyjna 201205_2 Gmina Raczki, obręb nr 0034 Ziółkowo, działki nr 16/2 (powstała z podziału 16); 17/1; 17/4 (powstała z podziału 17/2); 18/1; 18/6 
(powstała z podziału 18/4); 19/1; 19/4 (powstała z podziału 19/2); 20/1; 20/2 ; 21/6 (powstała z podziału 21/1); 21/4 (powstała z podziału 21/2); 22/1 (powstała z podziału 
22); 3/2 (powstała z podziału 3); 31/1; 31/4 (powstała z podziału 31/2); 32/1; 32/3 (powstała z podziału 32/2); 33/1; 33/4 (powstała z podziału 33/2); 34/10 (powstała z 
podziału 34/2); 34/5; 34/6; 34/7; 34/13  (powstała z podziału 34/8); 35/2; 35/8 (powstała z podziału 35/1); 35/5 (powstała z podziału 35/3); 35/6 (powstała z podziału 35/3); 
35/7 (powstała z podziału 35/3); 4/2 (powstała z podziału 4); 5/4 (powstała z podziału 5/2); 6/4 (powstała z podziału 6/2); 7/3 (powstała z podziału 7/2);

 jednostka ewidencyjna 201205_2 Gmina Raczki, obręb nr 0016 Planta, działki nr 10/2 (powstała z podziału 10); 13/2 (powstała z podziału 13); 15/2 (powstała z podziału 
15); 16/4 (powstała z podziału 16/2); 18; 23/4 (powstała z podziału 23/1); 4/2 (powstała z podziału 4); 46/2 (powstała z podziału 46); 50/2 (powstała z podziału 50); 51;  
52/3 (powstała z podziału 52/2); 72/1 (powstała z podziału 72); 73/2 (powstała z podziału 73); 74/1 (powstała z podziału 74); 81/2 (powstała z podziału 81); 95/2 (powstała 
z podziału 95); 96/1 (powstała z podziału 96);

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, budową i przebudową urządzeń 
melioracji wodnych, budową zjazdów, przebudową dróg publicznych innych kategorii:
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0042 Wysokie, działki nr 103/7 (powstała z podziału 103/1); 66/3 (powstała z podziału 66); 103/5 (powstała z 

podziału 103/2); 146/2 (powstała z podziału 146); 120/7 (powstała z podziału 120/2);



 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0043 Zaborowo, działki nr 662/3 (powstała z podziału 662);
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0028 Piętki, działki nr 153/4 (powstała z podziału 153/2); 103/2 (powstała z podziału 103); 76; 154/2 

(powstała z podziału 154); 53/2 (powstała z podziału 53); 83/8 (powstała z podziału 83/3);
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0003 Długie, działki nr 17/8 (powstała z podziału 17/4); 14/4 (powstała z podziału 14);
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0012 Kalinowo, działki nr 7/2 (powstała z podziału 7); 16/5 (powstała z podziału 16/1); 2/11 (powstała z 

podziału 2/4); 4/2 (powstała z podziału 4); 5/2 (powstała z podziału 5); 9/2 (powstała z podziału 9); 61/2 (powstała z podziału 61); 17/2 (powstała z podziału 17); 17/3 
(powstała z podziału 17); 1/2 (powstała z podziału 1);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0027 Milewo, działki nr 138/2 (powstała z podziału 138); 111/2 (powstała z podziału 111); 302/3 (powstała z 
podziału 302); 130/6 (powstała z podziału 130/2); 130/4; 123/4 (powstała z podziału 123/2); 123/1; 150/3 (powstała z podziału 150); 160/2 (powstała z podziału 160); 48/4 
(powstała z podziału 48/1); 48/2; 47/3 (powstała z podziału 47/1); 150/2 (powstała z podziału 150); 153/2 (powstała z podziału 153); 169/4 (powstała z podziału 169/2); 
153/3 (powstała z podziału 153); 151/1; 131/3 (powstała z podziału 131); 262/1; 34/5 (powstała z podziału 34/1); 126/4 (powstała z podziału 126/2);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0033 Skomętno Wielkie, działki            nr 10/2 (powstała z podziału 10); 9/3 (powstała z podziału 9); 10/3 
(powstała z podziału 10);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0045 Zocie, działki nr 130/2 (powstała z podziału 130); 66/6 (powstała z podziału 66/1); 42/11 (powstała z 
podziału 42/5); 42/16 (powstała z podziału 42/8); 130/4 (powstała z podziału 130); 64/4 (powstała z podziału 64/1); 71/2 (powstała z podziału 71);

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0044 Zanie, działki nr 98/1;
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0008 Golubka, działki nr 191/1;
 jednostka ewidencyjna 201205_2 Gmina Raczki, obręb nr 0005 Jankielówka, działki nr 18/1 (powstała z podziału 18); 40/3 (powstała z podziału 40); 39/3 (powstała z 

podziału 39); 39/1 (powstała z podziału 39);
 jednostka ewidencyjna 201205_2 Gmina Raczki, obręb nr 0034 Ziółkowo, działki nr 21/3 (powstała z podziału 21/2); 33/3 (powstała z podziału 33/2); 35/4 (powstała z 

podziału 35/3); 35/9 (powstała z podziału 35/1); 22/2 (powstała z podziału 22); 19/3 (powstała z podziału 19/2);
 jednostka ewidencyjna 201205_2 Gmina Raczki, obręb nr 0016 Planta, działki nr 52/1; 19/3; 16/1; 46/3 (powstała z podziału 46); 23/5 (powstała z podziału 23/1); 96/2 

(powstała z podziału 96); 50/1 (powstała z podziału 50); 16/5 (powstała z podziału 16/2);
3) obejmujących tereny wód płynących:

 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0027 Milewo, działki nr 301;
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0045 Zocie, działki nr 128;
 jednostka ewidencyjna 280503_2 Gmina Kalinowo, obręb nr 0043 Zaborowo, działki nr 618;
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 12:00 – 15:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do 
Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia 
do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją 
wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. 

W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Wydziału Nieruchomości w siedzibie olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                             
i Autostrad al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, tel. (089) 521-28-35, pokój 308, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.        
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Zastępca Dyrektora Wydziału
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