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Warszawa, 20 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.) Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że w dniu 19 maja 2022 r. przekazana została 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga na decyzję 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 1 kwietnia 2022 r., znak: 
DOA.7110.407.2021.KPL, uchylającą 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 umarzającą w tym zakresie postępowanie organu I instancji, w pozostałej części 
utrzymującą w mocy ww. decyzję Wojewody Mazowieckiego z 4 listopada 2021 r., nr 
788/SAAB/2021, znak: WI-I.7840.4.8.2021.RR(MP).
Jednocześnie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że stosownie 
do treści art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
osoba, która brała udział w postępowaniu zakończonym ww. decyzją i nie wniosła 
skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest 
uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem 
rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
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