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ZAWIADOMIENIE
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 2020 r., poz. 191 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 
ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24 lipca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu 
wniosek, uzupełniony ostatecznie w dniu 20 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania 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: „budowa i rozbiórki fragmentów odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV 
z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (w zakresie budowy 
tymczasowego dowiązania od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej racji Miłosna – Ostrołęka)”.

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie: 
powiat  wyszkowski, gmina Brańszczyk:
obręb 0019 Turzyn
działki ewidencyjne nr: 528, 417, 404, 390/6, 372/3, 351, 350, 349, 1888, 348, 294, 292/6, 256/4, 255/4, 
1895, 335, 70/4, 69/4, 68/4.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będzie 
wywoływała skutki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na działkach ewidencyjnych według poniższego zestawienia 
(w nawiasach numery działek przed podziałem): 

powiat  wyszkowski, gmina Brańszczyk:
obręb 0019 Turzyn
działki ewidencyjne nr: 528, 417, 404, 390/6, 372/3, 351, 350, 349, 1888, 348, 294, 292/6, 256/4, 255/4, 
1895, 335, 70/4,69/4, 68/4.

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 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. 

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać w siedzibie tutejszego 
organu na Pl. Bankowym 3/5, Warszawa, pok. 7 w poniedziałek w godz. 13.00 – 16.00 lub 
w czwartek w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 
22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Czas przeznaczony na zapoznanie się 
z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna 
osoba do jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości 
pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania 
ust i nosa. 
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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.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego 
adresu. W myśl art. 41 § 2 Kpa zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

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

Jednocześnie informuje się o skutkach doręczenia niniejszego zawiadomienia, które wiążą 
właścicieli nieruchomości objętych inwestycją (art. 7 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych):

1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym nieruchomości będące przedmiotem zarządu lub trwałego zarządu wykonywanego przez 
określone jednostki organizacyjne lub inne właściwe podmioty, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nie mogą 
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, do dnia, w którym decyzja ta stała się 
ostateczna, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają 
zawieszeniu z mocy prawa;

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, do dnia, w którym decyzja ta stała się 
ostateczna, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

4) w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowej, po doręczeniu zawiadomienia,  zbywca zgłasza właściwemu wojewodzie imię 
i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego. Brak dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału 
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia 
postępowania.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Brańszczyk

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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