Wrocław, dnia

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.747.33.2021.AK

kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 428) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

zaw iadam iam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 kwietnia 2021 r. (data
wpływu: 14.04.2021 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, działających przez
pełnomocników: Pana Piotra Muchę oraz Panią Katarzynę Piecha-Smieszną, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:
„Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV
Mikułowa - Czarna - Pasikurowice” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ustawy.
Nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem inwestora:
Lp.
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lwówecki
bolesławiecki
lubański
lubański

Lwówek Śląski
Nowogrodziec
Siekierczyn
Siekierczyn

Kotliska
Gościszów
Rudzica
Siekierczyn

368
956/6
155
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2
-
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2

N a 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 za odszkodowaniem, 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.
W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem,
0 którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, zbywca zgłasza Wojewodzie Dolnośląskiemu imię
1 nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę nowego właściciela lub użytkownika
wieczystego. Brak dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego, nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania.
W myśl art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym nieruchomości będące przedmiotem zarządu lub
trwałego zarządu wykonywanego przez określone jednostki organizacyjne lub inne właściwe
podmioty, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami.
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Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
26 kwietnia 2021 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu, Urzędu Gminy Siekierczyn oraz Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz
w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa
się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 10 maja 2021 r.
W myśl art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania
wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy
pl. Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju nr 2104, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-95).

