
WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.194.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania -  na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Kazimierzów gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 21 o pow. 0,18 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 118/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.194.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
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WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.238.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania -  na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Olszewice gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 568 o pow. 0,81 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 117/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.238.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
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WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.230.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania -  na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obręb ie  Olszewice gm ina K ałuszyn — o b sza r wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 560 o pow. 0,25 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 116/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.230.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.



WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.228.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania — na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym — z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Olszewice gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 284 o pow. 1,04 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 115/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.228.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
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WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.227.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania -  na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Olszewice gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 599 o pow. 0,23 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.227.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.



WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.304.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania -  na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Wity gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 7 o pow. 1,07 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 113/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.304.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.



WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.275.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania — na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Wąsy gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 180 o pow. 0,99 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 112/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.275.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.
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WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.215.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania -  na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Olszewice gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 567 o pow. 0,84 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 11 l/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.215.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.



WOJEWODA MAZOWIECKI Siedlce, 13 stycznia 2023 r.

SPN-S. 7570.319.208.2018.APW

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) -  dalej jako k.p.a, 

stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia 

odszkodowania -  na rzecz osób, które udokumentują tytuł prawny do nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym -  z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części 

nieruchomości położonej w obrębie Olszewice gmina Kałuszyn -  obszar wiejski, oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 568 o pow. 0,81 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego nr 24/11/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze 

zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii 

Stanisławów -  Narew, Stanisławów -  Siedlce Ujrzanów, Kozienice -  Siedlce Ujrzanów)” została 

wydana w dniu 13 stycznia 2023 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 110/S/2023 znak: SPN-

S.7570.319.208.2018.APW ustalająca odszkodowanie za szkody i straty powstałe w związku z 

ograniczeniem sposobu korzystania z części w/w nieruchomości.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w 

decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 

Siedlce, tel. 25 755-84-48.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za moim 

pośrednictwem, do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ustalone w w/w decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego przez 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. z siedzibą w Konstancinie -  Jeziornie w terminie 14 dni od 

dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.


