
Warszawa,  18 maja 2022 r.

      

  WI-I.747.4.12.2022.PSS/DW 

O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273) – dalej specustawy, 
zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) niniejszym 
zawiadamia się, że w dniu 11 maja 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 107/SPEC/2022 
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.:

inwestor:    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
 ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „Przebudowa i budowa obiektów, urządzeń, sieci i instalacji niezbędnych do Budowy linii 
400kV Kozienice – Miłosna” na terenie działek ewidencyjnych położonych 
w gminie Halinów, powiat miński; gminie Wiązowna oraz Sobienie Jeziory, powiat 
otwocki; województwo mazowieckie.

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, 
powiat miński:
gmina Halinów jednostka ew. nr 141207_5:
obręb: 0013 Nowy Konik: działka ew. nr: 140/1, 140/2, 143, 204/6, 203,  268;

powiat otwocki:
gmina Wiązowna jednostka ew. nr 141708_2:
obręb: 0005 Duchnów: działka ew. nr: 439/1, 439/4, 520, 527/3
obręb: 0012 Kopki: działka ew. nr: 37/2;

gmina Sobienie Jeziory jednostka ew. nr 141707_2:
obręb: 0015 Sobienie Szlacheckie: działka ew. nr: 175, 174/1;

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 105 § 1 Kpa, w związku z art. 19a ust. 1 specustawy, 
po rozpatrzeniu skorygowanego wniosku inwestora z dnia 26 kwietnia 2022 r. o zezwoleniu na wejście 
na teren nieruchomości jw. zawiadamia się, iż  na wniosek inwestora w dniu 11 maja 2022 r. Wojewoda 
Mazowiecki wydał decyzję Nr 108/SPEC/2022 znak: WI-I.747.4.12.2022.PSS/DW, w której umorzono 
postępowanie w części dotyczącej działek ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest inwestycja:

województwo mazowieckie, 
powiat miński:
gmina Halinów jednostka ew. nr 141207_5:
obręb: 0013 Nowy Konik: działka ew. nr: 205

powiat otwocki:
gmina Wiązowna jednostka ew. nr 141708_2:
obręb: 0005 Duchnów: działka ew. nr: 440/1, 1100/13
obręb: 0012 Kopki: działka ew. nr: 38/23, 38/25, 37/5

powiat kozienicki:
gmina Magnuszew jednostka ew. nr 140706_2:
obręb: 0014 Grzybów: działka ew. nr: 64/7, 63/1, 62/2, 62/4, 61/7, 61/8
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Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy posiada rygor natychmiastowej 
wykonalności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją 
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zawiadamia się o wydaniu 
decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres 
wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne – art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
tutejszego urzędu od dnia  26 maja 2022 r. do dnia 9 czerwca 2022 r.

Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione nie będą 
obsługiwane. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. 
         Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Minister Rozwoju 
i Technologii za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej 
wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane - art. 25 ust. 2 ustawy. 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej, powinno zawierać zarzuty 
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia 
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

Data publicznego obwieszczenia: 26 maja 2022 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/
  

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Halinów
3. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Wiązowna
4. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Wiązowna
5. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Magnuszew

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań 
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w………….………………….……..…..........................
                                                                                 (podać miejsce wywieszenia)
dnia: …………………………….…………...
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia:………………………….………………
Zamieszczono na stronie internetowej BIP urzędu w dniu.........................................

                                       ........…………………………………………                                       
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć pracownika urzędu)
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