Warrszawa,

WOJEWODA MAZOVYIECKI
wbrrr.T 47 .4.25

14.
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oBwrE s zczr-Nrn woJEWooY MAZowTECKTEGo
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizalji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesynowej

na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnl,a 24 lipca 201,5 roku o przygoto,araniu
i rcalizacji strategicznych inwestycji w zai(esie gieci przesylowych (Dz. U. z 201!i r.,
Dzialaj'1c

poz. 1265, zpohn. zm.) inforrnujE,2e w dniu 14 wrzeSn[a 2016 r., na podstawie art. 5 ust. 1, art. 8
i art. 25, w zwiqzku z art. 2 urstawy o przygotowaniu i rlalizacji strategicznych inwestycji w zalkresie
sieci przesylowych, zostalawyclana pruez Wojewodg Mazofvieckiego decyzj gnr 326|11112016 o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesJ'lowej dla inwestycji pod nazw4: ,,Budowa
odcink6w linii 400 kV Kozieniice - Siedlce Ujrzanpw".
odcinkrfw
Inwesterem przedsigwzigcia s4:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszarryska 16f , 05-520 Konstancin

Inwestycjazlokalizowanajest nadziaLkachewidenc;zjnych:
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Jeziorna.
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:ry we.iewddzfwie^ mazqwieckinn:

w gminie Domanice

powiat siedlecki:
obrgb 0006 Olszyc Folwark, dzialka ewidencyjrlanrz 42;
w gminie Maciejowice - powiat garwolifski:
obrgb 0027 Polik, dzialka ewidenryjna,ny:222;

-

w woi ewtidztwie lubelskim:

w gminie Stoczek Lukowski - powiat lukowski:
obrgb 0034 Zg6rznica, dzialki ewidencyjie nr: w4t1,97612.

Decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inrvBstycji w zakresie sieci przesylowej, nie b<2dzie
wywolywata skutk6w, o kt6rych mowa w art. |9 ust.
i ust. 3 oraz, w art. 22 ust. 1 ustavlry
o przygotowaniu irealizacji striltegicznych inwesty djiw za
ie sieci przesylowych.
Decyzja nr 326|111120 1 6 o ustaleniu lokalizacji
wgl4du znajduje sig w Wydzia,le Infrastruktury
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w godzinach:
800-1200 w Srody:ipiatki.
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Zgodn\e z art. I0 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i peali
przesylowych strony
ny nie bgdrye wnioskodawcq
wnioskodawc1 orbz
ora.z u
ze skutkiem dorgczenia

ta dzieh obwieszczenia w

inwestycji w zpJ<resie sieci przesyltow:j do
ego Urzgdu Wojew6dzkiego w Wars;zawie
godzinach: 1200-1600 w poniedzialki oraz

ji strategicznych

inwestycji w zakresie sieci
icielami bqdL uzytkownikami wieczystyrni
iu decyzji, w drodze obwieszc:renia,
woiew6dzkim.

z arL ?5 ust. 2 ustawy o przygotowaniq
)wych, odwolanie od decyzji wnosi sig w
nie 14 dni od dnia obwieszezer\ialub dorei
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MINISTER
INFRASTRUKTURY I BUDOVVNICTWA

DLl. I t.0620. 29.2016.MW.

1

2

o przygotowaniu i realizacji strategicznych
>2. 1265, z p62n1 zm.) oraz na podstawic'
nia administqacyjnego (tekst jednotitv

Minister Inf
Infrastruktu

iBu

zawiaQamia, 2e wydat decyzjg z dnia 16 wrzeSnia 201 6 r.,
w czg$ci i orzekajqcq w tym zakresie co do istoty s( rawy,
decyzjiq Wojewody Mazowieckiego
160/tl
o
Wl-l11.747.4.14.2016.ES/JK,
ustaleniu lokalizad

o

NR

ictwa
k: D1|.11.6620.2912016.MW.1 1, uchytajqcq
w pozostalej czq6ci utrzymujqcq w moc)/

z dnia 5 rpaja 2016 t.,

znal<:

przesylowych dla realizacji inwestycji pod nazwq: Brl
Ujrzanpw, na terenie gmin: Wodynie, Domanice, V\
mazowieckim.
aktami sprawy - w siedzibie Ministerstwa
416, pok. 308, lll pigtro, w dni robocze,
- w urzqdach gmin wlaSciwych ze wzglgdu
zie Gminy WiSr'liew, w Urzgdzie Gminy

Ministerstwo nfrzrstruktury i Budownictwa, ul.
I

www.mib.gov.pl, infolinia: 222 500 135, e-mail:
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