
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 30 sierpnia 2022 r.

IF-PP.747.49.2022. AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. l a w  związku z art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273; dalej: ustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735ze zm.; dalej: kpa),

zawiadam iam,
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr I-Pe-34/18 z dnia 3 października 2018 r. ustalającej lokalizację strategicznej 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna”, 
na wniosek z dnia 17 sierpnia 2022 r., uzupełniony dnia 29 sierpnia 2022 r., złożony przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. działające przez pełnomocnika Pana Piotra Muchę. 
Oznaczenie nieruchomości objętej inwestycją zgodnie z wnioskiem Inwestora: 
powiat lubański, gmina Siekierczyn, obręb 0001 Nowa Karczma, działka nr 17/1, AM-1, księga 
wieczysta nr: JG1L/00001991/0.

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia 
nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem 

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowej,

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani 
do zgłoszenia Wojewodzie Dolnośląskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału 
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia 
postępowania.

Informuję ponadto, że stosownie do art. 41 §1 kpa -  w toku postępowania strony oraz 
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organadministracji publicznej 
o każdej zmianie adresu. W myśl art. 41 §2 kpa, w razie zaniedbania obowiązku, określonego 
w §1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 § 2 kpa, wskazuję dzień 6 września 2022 r. -  data ukazania
się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
podmiotowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Siekierczyn 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 20 września 2022 r.

W myśl art. 10 § 1 kpa oraz art. 7 ust. la  ustawy, 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). Uprawnienie to przysługuje stronie, 
w każdym stadium postępowania.
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