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Wrocław, dnia 4 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INW ESTYCJI

W  ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOW EJ.
Na podstawie art.10 ust. 1, w związku z pkt 12 załącznika ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 404) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, 
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu: 04.06.2018 r.) 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocników: Pana Mateusza 
Słobodziana oraz Panią Julię Dąbrowską-Banach,

zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pe-20/18 z dnia 04.07.2018 roku ustalił lokalizację 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - 
Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna -  
Pasikurowice”.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Lp. Gmina Obręb Arkusz
mapy

Nr
działki

Powiat legnicki
1 Ruja Ruja 1 58/2
2 Ruja Ruja 1 101
3 Ruja Ruja 1 102
4 Ruja Lasowice 3 242
5 Ruja Lasowice 3 243
6 Ruja Lasowice 3 157/2
7 Ruja Lasowice 3 106

Powiat średzki
8 Malczyce Chomiąża 1 152
9 Środa Śląska Brodno 1 47/2
10 Środa Śląska Brodno 1 5/2
11 Środa Śląska Brodno 1 5/3

Powiat trzebnicki
12 Wisznia Mała Malin 1 154/2

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren 
nieruchomości (wskazanych w ww. tabeli) dla prowadzenia budowy strategicznej inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowej, a także prac związanych z budową, przebudową, utrzymaniem, 
eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, 
zostanie ograniczony sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia 
na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomościach 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.
Niezwłocznie po wykonaniu robót, o których mowa powyżej, na inwestorze ciąży obowiązek 
przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości 
do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, 
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje od inwestora odszkodowanie.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-20/18, można zapoznać się 
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
11 lipca 2018 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Wisznia Mała, Urzędu Miejskiego 
w Środzie Śląskiej, Urzędu Gminy Malczyce, Urzędu Gminy w Rui oraz w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zawiadomienie niniejsze, po upływie czternastu dni od dnia 
ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 25 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 404), odwołanie od niniejszej 
decyzji wnosi się do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody 
Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia 
o wydaniu decyzji. Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty 
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 przywołanej ustawy).


