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   Warszawa, 06 września 2022 r.

            WI-I.747.4.24.2022.DW

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wszczęciu postępowania 

 Zgodnie 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) oraz 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 zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji 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 Podolszyce-Mory”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,
powiat płocki
gmina Gąbin, jedn. ew. 141906_5
obręb 0019 Koszelew: dz. ew. nr 145/2,
obręb 0013 Stary Kamień: dz. ew. nr 42, 69

powiat gostyniński
gmina Szczawin Kościelny, jedn. ew. 140405_2
obręb 0002 Annopol: dz. ew. nr 154/1
obręb 0018 Kunki: dz. ew. nr 22, 33

gmina Sanniki, jedn. ew. 140404_5,
obręb 0010 Lwówek: dz. ew. nr 175
obręb 0007 Krubin: dz. ew. nr 421
obręb 0001 Aleksandrów: dz. ew. nr 4
obręb 0005 Czyżew: dz. ew. nr 449/2
obręb 0015 Sielce: dz. ew. nr 277, 356
obręb 0004 Brzeziny: dz. ew. nr 35

gmina Sanniki, jedn. ew. 140404_4,
obręb 0001 Sanniki: dz. ew. nr 17, 161/6, 203/1, 443

powiat sochaczewski
gmina Młodzieszyn, jedn. ew. 142804_2,
obręb 0021 Stare Budy: dz. ew. nr 349
obręb 0008 Juliapol: dz. ew. nr 494/1

gmina Sochaczew, jedn. ew. 142807_2
obręb 0037 Żukówka: dz. ew. nr 49
obręb 0023 Mokas: dz. ew. nr 100

powiat warszawski-zachodni
gmina Kampinos, jedn. ew. 143203_2
obręb 0024 Strojec: dz. ew. nr 36, 62
obręb 0015 Łazy: dz. ew. nr 147, 17
obręb 0001 Kampinos: dz. ew. nr 17/2
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obręb 0009 Kampinos A: dz. ew. nr 140

gmina Leszno, jedn. ew. 143204_2
obręb 0006 Grądki: dz. ew. nr 4
obręb 0012 Leszno PGR: dz. ew. nr 4/11, 13/8, 7/53
obręb 0027 Wąsy Wieś: dz. ew. nr 8/1
obręb 0035 Zaborówek: dz. ew. nr 505/1, 512/4

gmina Błonie, jedn. ew. 143201_5,
obręb 0002 Białutki: dz. ew. nr 10

gmina Ożarów-Mazowiecki, jedn. ew. 143206_5
obręb 0012 Myszczyn: dz. ew. nr 88/1, 91/3, 150/1
obręb 0023 Umiastów: dz. ew. nr 48/2, 63
obręb 0027 PGR Kręczki Kaputy: dz. ew. nr 6/33, 6/48
obręb 0030 PGR Strzykuły: dz. ew. nr 8/19, 8/14, 8/16, 1/214, 1/216, 
obręb 0024 Wieruchów: dz. ew. nr 67

gmina Stare Babice, jedn. ew. 143207_2
obręb 0029 Zielonki-Parcela: dz. ew. nr 99/5

powiat m. st. Warszawa
gmina m. st. Warszawa, jedn. ew. 146502_8
obręb 1312 6-13-12: dz. ew. nr 4/12

Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będzie 
wywoływała na części działek ew. objętych wnioskiem skutki, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 
w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia budowy 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a także prac związanych z budową, 
przebudową, utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów, 
przewodów i urządzeń, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowej ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie 
zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących 
do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych 
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

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 
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.

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

Data publicznego obwieszczenia: 15 września 2022 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

1. Ur
2. ząd Miejski w Halinowie
3. Urząd Miasta Sulejówek

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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Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd m. st. Warszawy
3. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Miasta i Gminy Gąbin
4. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Szczawin Kościelny
5. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Miasta i Gminy Sanniki
6. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Młodzieszyn
7. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Sochaczew
8. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Kampinos
9. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Leszno
10. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Miasta i Gminy Błonie
11. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
12. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Stare Babice

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.
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