
Warszawa,  08 września 2022 r.

      

    WI-I.747.4.22.2022.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 ze zm.) – 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 niniejszym zawiadamia się, że w dniu 
25 sierpnia 2022 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 198/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: „Remont linii 220 kV Kozienice-Mory-Piaseczno” 

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,
powiat kozienicki
gmina Kozienice, jedn. ew. 140705_5
obręb 0037 Wilczkowice Górne: dz. ew. nr 282/2
obręb 0028 Ryczywół: dz. ew. nr 2575, 2524, 2635/1, 2521/1, 2433, 2/20

gmina Magnuszew, jedn. ew. 140706_2
obręb 0015 Kłoda: dz. ew. nr 187
obręb 0009 Przydworzyce: dz. ew. nr 102, 98/3
obręb 0008 Bożówka: dz. ew. nr 68, 37
obręb 0010 Trzebień: dz. ew. nr 9

gmina Grabów nad Pilicą, jedn. ew. 140714_2
obręb 0030 Łękawica Górna: dz. ew. nr 45/1, 142
obręb 0029 Zwierzyniec: dz. ew. nr 142
obręb 0021 Nowa Wola: dz. ew. nr 6/9, 6/10, 1/2
obręb 0003 Brzozówka: dz. ew. nr 277/2, 182
obręb 0007 Dąbrówka: dz. ew. nr 66/2

powiat białobrzeski
Gmina Stromiec, jedn. ew. 140105_2
obręb 0005 Boska Wola: dz. ew. nr 542/2, 461, 13
obręb 0006 Boże: dz. ew. nr 464/1, 1
obręb 0010 Krzemień: dz. ew. nr 133, 91

 powiat grójecki
Gmina Warka, jedn. ew. 140611_5
obręb 0005 Budy Michałowskie: dz. ew. nr 55, 47, 23, 18/1
obręb 0033 Palcze Parcela: dz. ew. nr 80

Gmina Jasieniec, jedn. ew. 140606_2
obręb 0011 Ignaców: dz. ew. nr 33
obręb 0023 Osiny: dz. ew. nr 58
obręb 0020 Miedzechów Nowy: dz. ew. nr 119

gmina Chynów, jedn. ew. 140603_2
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obręb 0043 Przyłom: dz. ew. nr 71/1
obręb 0052 Wola Kukalska: dz. ew. nr 98/1
obręb 0009 Drwalew: dz. ew. nr 187, 28
obręb 0003 Barcice k/Drwalewa: dz. ew. nr 19, 9/42

powiat piaseczyński
gmina Prażmów, jedn. ew. 141805_2
obręb 0005 Dobrzenica: dz. ew. nr 108
obręb 0026 Wola Prażmowska: dz. ew. nr 167/11, 166
obręb 0029 Zawodne: dz. ew. nr 380/9
obręb 0018 Nowy Prażmów: dz. ew. nr 361/110, 314/3, 314/6, 176

gmina Piaseczno, jedn. ew. 141804_5
obręb 0015 Henryków Urocze: dz. ew. nr 190/11, 190/26
obręb 0043 Złotokłos: dz. ew. nr 666/2, 186
obręb 0023 Kuleszówka: dz. ew. nr 6/1
obręb 0002 2: dz. ew. nr 28/5
obręb 0003 3: dz. ew. nr 16/3
obręb 0019 Józefosław: dz. ew. nr 124/47, 124/49
obręb 0008 8: dz. ew. nr 24/4

Gmina Lesznowola, jedn. ew. 141803_2
obręb 0031 Wólka Kosowska: dz. ew. nr 77/18, 75/25, 83/2
obręb 0013 Łazy: dz. ew. nr 249, 493, 420/1, 348/4, 348/3, 277/9
obręb 0017 Marysin: dz. ew. nr 70/1
obręb 0022 Nowa Wola: dz. ew. nr 277/2, 277/3
obręb 0033 Zgorzała: dz. ew. nr 185/28
obręb 0021 Nowa Iwiczna: dz. ew. nr 46/13, 46/1

powiat pruszkowski
Gmina Nadarzyn, jedn. ew. 142105_2
obręb 0019 Wolica: dz. ew. nr 803/2

Gmina Michałowice, jedn. ew. 142104_2
obręb 0015 Sokołów: dz. ew. nr 385/10, 383/12, 331, 40/1
obręb 0013 Reguły: dz. ew. nr 631/19

powiat m. st. Warszawa
Gmina m. st. Warszawa, jedn. ew. 146512_8
obręb 1110 2-11-10: dz. ew. nr 50/2
obręb 1101 2-11-01: dz. ew. nr 20/2
obręb 0907 2-09-07: dz. ew. nr 192, 13/2, 8/11
obręb 0905 2-09-05: dz. ew. nr 74/1
obręb 0909 2-09-09: dz. ew. nr 25/2, 135/3
obręb 1312 6-13-12: dz. ew. nr 2/4, 4/15, 4/16

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.

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.
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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: 20 września 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 Miasta Kozienice 
3. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Magnuszew
4. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Grabów nad Pilicą
5. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Stromiec
6. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Miasta i Gminy Warka
7. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Jasieniec
8. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Chynów
9. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Prażmów
10. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
11. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Lesznowola
12. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Nadarzyn
13. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Michałowice
14. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd m. st. Warszawy

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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