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Warszawa, 6 kwietnia 2022 r.

DOA.7110.407.2021.KPL

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 72 ust 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 
ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego decyzją z 1 kwietnia 2022 r., znak: DOA.7110.407.2021.KPL, uchylił 
decyzję  Wojewody Mazowieckiego z 4 listopada 2021 r., nr 788/SAAB/2021, znak: 
WI-I.7840.4.8.2021.RR(MP), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskim 
Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę linii 400 kV Kozienice - 
Miłosna - odcinek: słup 29/WIA (bez słupa) - słup nr 32/WIA (bez słupa) oraz 
rozbiórkę istniejącej jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 
relacji Kozienice – Miłosna na odcinku od słupa 38 (bez słupa) do słupa nr 40 (bez 
słupa) w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę na działkach nr ewid. 18/1, 5/8, 5/16, 262/3, 263/4, 19/10, 
obr. 0023 Wola Ducka; 94/2, 93/1, obr. 0024 Wola Karczewska oraz w części w jakiej 
udziela ona pozwolenia na rozbiórkę na działkach nr ew. 94/2, 93/1, obr. 0024 Wola 
Karczewska i umorzył w tym zakresie postępowanie organu I instancji, w pozostałej 
części utrzymał w mocy ww. decyzję Wojewody Mazowieckiego z 4 listopada 2021 r., 
nr 788/SAAB/2021, znak: WI-I.7840.4.8.2021.RR(MP).
Informuję, że treść decyzji GINB z 1 kwietnia 2022 r., znak: DOA.7110.407.2021.KPL 
została udostępniona na stronie internetowej GUNB w dniu 6 kwietnia 2022 r. na 
okres 14 dni.
Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym 
treścią decyzji GINB z 1 kwietnia 2022 r., znak: DOA.7110.407.2021.KPL)                         
w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (Warszawa, ul. Krucza 38/42) 
w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.: od 815 do 1615, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu (22) 661 83 93.
Stosownie do treści art. 72 ust. 6a ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, udostępnienie 
dokumentacji sprawy następuje zgodnie z przepisami działu II ustawy.
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