
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia 

odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu 

korzystania z części nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym,  

położonej w obrębie Rudnik Mały, gmina Wodynie   

 
Wojewoda Mazowiecki informuje, o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie 

prowadzonej przez Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie – w Delegaturze - Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach, na podstawie 

przepisów art. 22 ust. 2 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.), art. 33 ustawy z dnia 24 

lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 273) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1899, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), o ustalenie 

odszkodowania za szkody i straty powstałe w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z części 

nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0017 – Rudnik 

Mały, gmina Wodynie, powiat siedlecki, oznaczonej jako działka nr 152, poprzez zezwolenie 

Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie na założenie i 

przeprowadzenie na tej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii 

elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń 

niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń w ramach realizacji inwestycji 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), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 24/II/2018 z dnia 17 lipca 2018 

roku znak: WI-II.747.4.1.2018.JK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości.  

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w 

nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi 

przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w 

Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  w 

Delegaturze - Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 310 (tel. 25 755 

84 48).                                                                     

                                                                                     z up. Wojewody Mazowieckiego 

                                                                                     Joanna Mróz 

                                                                                     Starszy Inspektor Wojewódzki  
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