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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 i ust.. 5 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 
ustawy, oraz zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - dalej Kpa niniejszym zawiadamia się, że w dniu 
9 listopada 2022 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego 198/SPEC/2022 z dnia 
25 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla 
inwestycji:

inwestor:    Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
 ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja: „Remont linii 220 kV Kozienice-Mory-Piaseczno”

W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy wraz z odwołaniem zostały przekazane 
do Ministra Rozwoju i Technologii.

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

Data publicznego obwieszczenia: 1 grudnia 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.

WOJEWODA MAZOWIECKI

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)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytembqha2dm
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