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Treść raportu: 

 

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 20/2021 z dnia 18.03.2021 r. i nr 

27/2021 z dnia 9.04.2021 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14.06.2021 r., doręczone zostały Spółce 

postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 4.06.2021 r. uchylające uprzednio wydane postanowienia 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 3.03.2021 r. wstrzymujące wykonanie decyzji Wojewody Mazowieckiego 

ustalających wysokość należnego Emitentowi odszkodowania za prawo własności nieruchomości przeznaczonych 

na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej 

S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od 

węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) […]”, o których to decyzjach Emitent informował w 

raporcie bieżącym nr 39/2020 z 16.09.2020 r. i 43/2020 z 20.10.2020 r. 

 

Powyższe postanowienia wydane zostały na podstawie art. 152 k.p.a. w związku z ustaleniem przez Wojewodę 

Mazowieckiego, iż w dniu 23.03.2021 r. stała się ostateczna decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2019 

z dnia 7.08.2019 r. (znak: WI-II.7820.1.17.2018.AC) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa 

południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy 

Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) 

o długości odcinka około 6,64 km. W związku z faktem, iż w dacie ostateczności opisanej decyzji nie zmienił się 

krąg podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomości objęte ww. inwestycją drogową, 

postanowienia wstrzymujące wykonanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania zostały uchylone, a 

postępowanie administracyjne w tej sprawie nie podlega wznowieniu. W konsekwencji powyższych rozstrzygnięć 

odszkodowania za nieruchomości wskazane w raporcie bieżącym nr 39/2020 z 16.09.2020 r. i 43/2020 z 

20.10.2020 r. przysługują Emitentowi. 

 

 

 

 


