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Warszawa, 27 
października 2020 r.

  WI-I.747.5.2.2020.MP (JK) 

O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawa z dnia 22 lutego 2019 r 
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
630) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 
8 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub 
innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
dla strategicznej inwestycji:

inwestor:    PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

inwestycja: „budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi”

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,  powiat sierpecki: 
gmina Gozdowo:
obręb 0020 Kurówko: działka ew. nr: 151/2, 
obręb 0033 Rycharcice: działka ew. nr: 23/3, 20/1,
obręb 0021 Kuskowo Bronoszewice: działka ew. nr: 91/5, 
obręb 0014 Kolonia Przybyszewo: działka ew. nr: 77/2,
obręb 0019 Kuniewo: działka ew. nr: 75/2,
obręb 0034 Rycharcice Gnaty: działka ew. nr: 39/2,
obręb 0017 Kowalewko Skorupki: działka ew. nr: 38/2, 40/2,

powiat płocki: 
gmina Słupno:
obręb 0013 Mirosław: działka ew. nr: 116, 48/12, 139, 47/7,  
obręb 0005 Gulczewo: działka ew. nr: 6/1,
gmina Bielsk:
obręb 0027 Niszczyce: działka ew. nr: 60/2,
obręb 0043 Zągoty: działka ew. nr:117/9,
obręb 0039 Umienino: działka ew. nr: 12/4,
obręb 0018 Kłobie: działka ew. nr: 8/1,
obręb 0005 Ciachcin Nowy: działka ew. nr: 3/1, 9/1, 130, 67, 64/21,
obręb 0011 Goślice: działka ew. nr: 62/1, 104/1,
obręb 0016 Kędzierzyn: działka ew. nr: 23/1,
gmina Radzanowo:
obręb 0020 Rogozino: działka ew. nr: 195, 198
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Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, ma na celu umożliwienie 
inwestorowi przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 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 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w sektorze naftowym informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu 
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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. 

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.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. 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.

Data publicznego obwieszczenia: 30 października 2020 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)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvg43dc
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Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Gozdowo
3. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Słupno
4. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Bielsk
5. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Radzanowo

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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