Warszawa, 7 lipca 2021 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-I.7840.4.5.2021.ŁP

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z art. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 428 ze zm.) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 16 czerwca 2021 r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej:
inwestor:

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

inwestycja: „rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Stanisławów”, część zadania
inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów” będącego budową strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej – wymienionej pod nr 3 w załączeniu (wykazie) do ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych”.
Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Stanisławów, miejscowość Wólka Czarnińska:
obręb 0024 Wólka Czarnińska:
działki ew. nr: 100/2, 102/2, 96/4, 90/2
Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki wydał
postanowienie, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków
w projekcie budowlanym. Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
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, pokój 7 POK, w godzinach 1300-1600 – poniedziałek, 800-1200 – czwartek, 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 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.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 16 lipca 2021 r.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

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)

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