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Wrocław, dnia 22 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
o wydaniu decyzji o zmienie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji

w zakresie sieci przesyłowej
Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 

24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 ze zm.; dalej: ustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 
ze zm.; dalej: Kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 lipca 2022 r. (data wpływu: 
08.07.2022 r.), uzupełnionego dnia 25 lipca 2022 r., złożonego przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę,

zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski dnia 22 sierpnia 2022 r. wydał decyzję Nr I-Pe-53/22 o zmianie 
decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pe-8/19 z dnia 10 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikulowa - 
Czarna”, w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

L.p. Powiat Gmina Obręb Arkusz
mapy

Numer
działki

1. zlotoryj ski Pielgrzymka Woj cieszyn 2 147/4
2. zlotoryj ski Pielgrzymka Woj cieszyn 2 149/1
3. złotoryj ski Złotoryja Rzymówka 1 254/6

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy decyzja nr I-Pe-53/22 o zmianie decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr I-Pe-8/19 z dnia 10 lipca 2019 r. podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, wskazuję dzień 30 sierpnia 2022 r. -  data ukazania 
się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Pielgrzymka i Urzędu 
Gminy Złotoryja oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim jako ten, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie.

Na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy zawiadomienie niniejsze, po upływie czternastu dni 
od dnia ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na stronie podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uważa się za dokonane 
ze skutkiem prawnym z dniem 13 września 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2b i art. 25 ust. 2 ustawy odwołanie od niniejszej decyzji 
wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego 
w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o wydaniu decyzji w drodze 
obwieszczenia uważa się za dokonane.

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. W trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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