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Wrocław, dnia 13 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 oraz pkt 11 załącznika 
do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 273), art. 82 ust. 3 pkt 5a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, 
z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora -  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 
165, 05-520 Konstancin -  Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Tęczę, 
w dniu 13 lipca 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 9/22 zatwierdzającą 
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie 
sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego obejmującego:

Budowę linii kablowej 220 kV na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV 
Mikułowa w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa -  Świebodzice wraz 
z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”, 
przewidzianą do realizacji na działkach nr 340, nr 341/1, AM-1, obręb 0005 Mikułowa, 
jedn. ewiden. 022505 2 Sulików.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, decyzja podlega natychmiastowemu 
wykonaniu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
wskazuję dzień 19 lipca 2022 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Gminy Świdnica, 
w Biuletynach Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych wymienionych Urzędów 
oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od 
wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 2 sierpnia 
2022 r.



Z treścią ww. decyzji Wojewody Dolnośląskiego można zapoznać się w siedzibie 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, 
pok. 2103 (kancelaria).

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia, 
w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu. Zawiadomienie w drodze publicznego obwieszczenia 
uważać się będzie za dokonane z dniem 2 sierpnia 2022 r. Rozpoczęcie biegu terminu 
do wniesienia odwołania nastąpi z dniem 3 sierpnia 2022 r. Odwołanie powinno 
zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu 
wizyty telefonicznie lub emaliowo:

- (71) 340-67-75 (email: m.nowak@duw.pl).
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