WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20 października 2021 r.

IF-PP.747.73.2021.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 6, w związku z art. 10 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 428, z późn. zm.; dalej: ustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735,
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Dziepaka oraz Pana Dariusza Bajorka,
pełnomocników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dnia 14 września 2021 r. (data
wpływu: 20.09.2021 r.)

zaw iadam iam ,
że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pe-69/21 z dnia 20 października 2021 r. wygasił
decyzję Wojewody Dolnośląskiego N r I-Pe-21/18 z dnia 4 lipca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”
w części dotyczącej skutków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 404) dla niżej wymienionych nieruchomości:
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Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2021 r.
Nr I-Pe-69/21, można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-95).
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
26 października 2021 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 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 10 listopada 2021 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 2b oraz art. 25 ust. 2 ustawy termin do wniesienia odwołania
od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2021 r. Nr I-Pe-69/21 wynosi czternaście
dni od dnia, w którym obwieszczenie o jej wydaniu uważa się za dokonane. Odwołanie
od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody
Dolnośląskiego.
Odwołanie od decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy powinno zawierać zarzuty
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
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