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ZAIVIADOMIENIE
o wszczgciu postgpowania

Niniejszym, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnta 24 lipca 20i5 roku o przygotowaniu
irealizacji strategicznych inwestycjiw zahesie sieci przesylowych(Dz.U. z20lli r.,poz.1265,zpoLn.
'- Polskich Sieci Elektroenergelycznych S.A.,
zm.) infonnujg, Ze na wniosek inwestora
ul. Warszawska 165, 05-52Q Ksnstaxcin-Jezioma, w dniu 18 sierpnia 2016 r. zostalo wszczqt<"
postgpowarrie adminishacyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacj;i strategieznej inwestycji
'w
zakresie sieci przesylowej dla inwestycji:
,,Budowa crdcink6w linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice

-

Siedlce Ujrz;anr5w"

na .dzialkar:h ewidencvinych w woiew6dztwie mgzowieckim:

w gminie Dlomanice - powiat siedlecki:
obrgb 0006 Olszryc Folwark, dzialka ewidenryjnanrz

421

w gminie lVtaciejowice - powiat garwolifiski:
obrgb 0027 Polik, dzialka ewidencyjnanr:222;

w gminie Srtoczek Lukowski - powiat lukowski:
obrgb 0034 Zg6rznica, dzianki ewidenryj ne nr: 97 4/1,

97 612.

Decyzja o ustaleni u lokaluacji strategiozrej inwestycji w zakresie sieci przesylowej nie bgdzie
wywotywala skutk6w, o kt6rych mowa w art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustarryy oprzyl3otowaniu i realizacji
strategiczrych inwestycj i w zakresie sieci przesylowych:
Decyzja o ustaleni u lokalizacji strategiczrej inwestycji w zakresie sieci pnzesylowej nie bgdzie
wywolywaler skutk6w, o k16rych mowa w art- '22 ust. 1 ustawy o przygr:towaniu :i realizacji
strategiczryr:h inwestycj i w zakresie sieci przesylorvych.

Akta spraqy, zgodnie

z

$ 1 ustawy z

dnia 14 czerwoa 1960 roku l(odeks postgpowania.
adrninistracljnege (Dz. U. z 2016 r., poz, .23, z p6,in. rer.) - dalej ,,Kp.a.", kt6qy stanowi, 2e ,,organy
administracj:i publicznej obowi4zane s4 zapewnid stronom arqny udziatr w kzdyrn stadium
postgpowani4 aprzed wydaniem decyzji umozliwi6 im wypowiedzenie sig co do zebranych dowod6w
i material6w oraz zgloszonych 2qdatl', majduj4 sig do wglqdu w Wydziale 'Inliastrukhry
Mazowieckiego Urzgdu Wojew6dzkiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa pok6j 604 w godzinach
przig| inter,ssAnt6w (poniedzialek od 1200 do L600, Sroda i pi4tek od 800 do 1205.
art. 10

Zgodnte z ut.7 ust. 7 pkt2 ustawy o przygotowaniu irealizacji strategicznych inwestycji wzakresie,
sieci przesylowych, dorgczenie zarviadomienia na adres wskazany w katastrze nierucho oSci jesl:
skuteczre.
Zaviadotmrenie, zgodnie z art. 49K.p.a.,
ogloszenia w niniejszej sprawie.

uwaia

sig zadokonane po uptywie 14 dni, od dnia publicznego

Jednoczerinie inforrnujq,2e z clniem dorqczenia niniejszego zawiadomienia u'odniesieniu do wy2r:j
\4ymienionej nieruchomosci do dnia, w kt6lym decyzja o ustaleniu lokalizacj:i inwestycji w zakres:Le
sieci przesylowych stanie siq ostateczna, nie wydaje sig decyzji o pozwoleniu na budowg otaznie usta.la
warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lok;alizacji invirestycji celu
publicznego, a postgpowania tocz1ce sig ulegaj4 zawieszeniu z mocy prawa. (art. 7 ust. 2 ustawy
o przygotowaniu i rcalizacji inwestycji w zakresie sieci przesylowych).

z up. WOJEWODY MAZ\O

CK]|EGO

i Kc,lejowej

Ottzymuj4:

1.

2.
3.

Par Jacek Misiec - pebromocnik inwestora
Elf'eko S.A.
uI. Zuprucza 17, 03 -821 Warszawa
pozostale strony wg rozdzielnika
aa

Rozdzielnik do za'-'riad.ornienia c v"szczgciu pcstqpcwania
sprawa: \[L[I.7 41 .4.25 .20 I 6.IK:

1.

Pa:ri Czeslaw aKarpiarz

2. Pani ElzbietaKarpiaru
3. Pan Boguslaw Stosio
4. Pani Renata Iwona Stosio
5. Parri Renata Bieniek
6. Gmina Maciejowice
Do wiadornqSci:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Wo;iewoda

Lubelski

)

ul. fipokojna 4,20-914 Lublin
Marszalek Wojew6dzrwa Lubelskiego
ul. t\rtura Grottgera 4,20-029 Lublin
Starosta Pqwiatu w tr-ukowie
ul. Pilsudskiego 17,2I-400 tr uk6w
Starosta Fowiatu w Siedlcach
ul. J. Pilsudskiego 40, 08-1 10 Siedlce
Starosta Powiatu w Garwolinie
ul. Sitaszica 15, 08-400 Garwolin
W6jt Gminy Maciejowice
ul. trLynek 7, 08-480 Maciejowice
W6jt Gminy Stoczek l-ukowski
pl. 11. KoSciuszki 1, 21-450 Stoc2ek Lukowski
W6jt Gminy Domanice
ul. D'omanice 52.08-113

Domanice

-l
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OBWIES Z,CZENIE WO JEWOD Y MAZOWIECKIEGO
o wszczgciu postgpowania

l

Niniejszym, napodstawieart.T ust. ustawy zdnta24 lipca2Ol5 roku o frzygotowaniu irealizacji
stratogicznych inwestycji w zakresie sieci przesyiowych (Dz. U. z 2015 r., po2l 1265, z pofln. zm.)
infbrmuig, ite na wniosek inwestora - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.., ul. Warszawska 165,
05-520 Kon.stancin-Ieziorna,zlolony napodstawie art.5 ust. 1 i ust.2,w zvn4zk:uzart. I ust.2 pkt I
i'art.2 wrv..ustawy, w dniu 18 sierpnia 2016r. zostalo wszczqte postgpovranie adm.inistracyjne:
w sprawie t;vydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategiczs'rej inwestycji w zakresie sieci przesylowe.ji
dla inwestycji:
o,Budowa ordcinkr5w

linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrz;an6w'?

nLdzialkac,h ewid encyi nvch w wo i eW6 dztwie m azowieckim

:

w g-rninie Dromanice - powiat siedlecki:
obrgb'10006 Otszyc Folwark, dziat/r<a ewidencyjntnr: 42;

'

w gminie Maciejowice - powiat gatwolifiski:
obrgb 0027 Polik, dzialka ewidencyjnanr:222;

:

na dzialkaclh ewidencvinvch w woiew6dztwie lubelskiry

w gminie Stoczek Lukowski - powiat lukowski:
obrgb AA34 Zg6rznica, dzialki ewidencyjne nr: 9741L,976n.

w ,zakresie 'sieci przesylowych nie bEdzie
wywolywala.skutk6w,okt6rychmowawart. 19ust. liust.3ustawyoprzygotowaniuirealizacji
Decyzja

o rxtaleniu lokalizacji

strategicznej inwestycji

strategiczry<lh inwestycji w zakresie sieci przesylowych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zaliresie sieci przersylovrych nie bgdzie
wywotywaia skutk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i rcalizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych.

Akta spraw)r, zgodnie z art" 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku FLodeks postgpowania
administracyjndgo (Dz. U. z 2016 r., paz. 23, z p6in un.) - dalej K.p"u., kt6ry stanowi, :Ze ,,organy
administracji pu$icznej obowi4zane sQ zapewril, stronom czynrry udzial w kazdyrn stadium
postgpowanitq aprzed wydaniem decyzji umozliwi6 im wypowiedzenie sig co do zebranychL dowod6w
i material6w oraz zgloszonych 24daA", majduj1 sig do wgl4du w Wytziale Infiastruktury
Mazowieckiergo Urzgdu Wojew6dzkiego, pl. tsankowy 3/5, 00-950 Warszawa, poJk6j 604, w godzinach
przyig| inten:sant6w (poniedzialek od 1200do

1600, Sroda

i pi4tek od 800 do

1200;.

Zawndomienie, zgodnie z wt. 49 K.p.a., uwaha sig za dokonane po uplywie 14"dni, od dnia publicznego
ogloszenia w niniejszej sprawie.
Jednoczesnie informuj g, 2e z dniem dorgczenia niniejszego zawiadomienia w od.niesieniur do wyzej
wymienionej nieruchomoici do dni4 w kt6rym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w,zakiesie sileoi przesylowych stanie sig ostateczna, r:rjle wydaje sig decyzji o pozwoneniu na budowg

o ustaleniu lokalizacji
oraz nie ustala warunk6w zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji
mor:y pmwa (att' 7 ust' 2
inwestycji celq public z\ego,a postgpowu*ilo"t4"e sig ulegaj qzawresze{riu.z
przesylowych)'
ustawy o pr:zygotowaniu i realiiacji-strategicznych inwestycji w zakresie sieci

r-

1.

Wywigszono dnia

2.

ZdjlTtd,dnia .........
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