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Warszawa, 04 lipca 2022 r.

 
WI-I.747.4.5.2021.JK zm. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie art. 27a ust. 1, w związku z art. 7 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), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2022 r. zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 35/SPEC/2021 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 9 kwietnia 2021 r. 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: „budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, 
powiat garwoliński:
gmina Wilga jednostka ew. nr 140313_2:
0013 Stare Podole: 
działki ew. nr: 175, 179, 180, 333, 336, 339, 347/1, 

powiat kozienicki, 
gmina Kozienice jednostka ew. nr 140705_5 obszar wiejski
0028 Ryczywół: 
działki ew. nr: 2526, 2527, 2528, 2531, 2636, 

gmina Magnuszew, jednostka ew. nr 140706_2
0008.AR_1 Bożówka: 
działki ew. nr: 9, 10, 11, 27, 
0009.AR_1 Przydworzyce: 
działki ew. nr: 126, 127, 
0037 Rękowice: 
działki ew. nr: 52/2, 53/1, 54, 55, 69, 70, 
0004.AR_1 Rozniszew: 
działki ew. nr: 308/1, 
0013 Wólka Tarnowska: 
działki ew. nr: 587, 588, 667,
0016.AR_1 Zagroby: 
działki ew. nr: 73/2, 73/6, 74/1, 
0011 Żelazna Nowa: 
działki ew. nr: 211, 
0012 Żelazna Stara: 
działki ew. nr: 105, 106, 

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych, informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu 
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w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać 
z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych, doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze 
nieruchomości jest skuteczne.

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do 
zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. 
Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub 
użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. 

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

Data publicznego obwieszczenia:  7 lipca 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 Miejski w Kozienicach
3. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Wilga
4. 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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