Wrocław, dnia 8 września 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.747.16.2017.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA WEJŚCIE NA TEREN NIERUCHOMOŚCI.
N a podstawie art.10 ust. 1, w związku z art. 16 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1812, z późn. zm.) 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), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lipca 2017 r. (data wpływu:
26.07.2017 r.), uzupełnionego i doprecyzowanego dnia 28 sierpnia 2017 r. (data wpływu:
31.08.2017 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez pełnomocnika
Pana Krzysztofa Surowca,

zaw iadam iam ,
że Wojewoda Dolnośląski decyzją nr I-Pez-15/17 z dnia 08.09.2017 roku zezwolił na wejście
na teren niżej wymienionych nieruchomości:
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w celu wykonania prac geologicznych związanych z badaniami gruntu pod stanowisko słupa
nr 166 i 169 oraz przeprowadzenia powierzchniowych prac archeologicznych, w granicach
terenu objętego wnioskiem oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 i 2 do ww. decyzji
linią ciągłą w kolorze żółtym, 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
0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
Decyzia podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pez-15/17, można zapoznać
się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców
Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach od 8 do 14.
Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
1 stronie internetowej BIP w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miejskim
w Obornikach Śląskich oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane
do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia
omawianej Decyzji Wojewody Dolnośląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1812, z późn. zm.),

odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
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).
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