Poznań, 11 stycznia 2022 r.
IR-V.7840.130.2021.11

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o rozpatrzeniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej

Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o

przygotowaniu

i

realizacji

strategicznych

inwestycji

w

zakresie

sieci

przesyłowych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 428 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam
że decyzją z dnia 23 grudnia 2021 r. (znak: DOA.7110.307.2021.ROS) Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego uchylił w części, a w pozostałej części utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody
Wielkopolskiego nr 150/21 z dnia 20 sierpnia 2021 r. (znak: IR-V.7840.130.2021.11), zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej pn.: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Baczyna – Plewiska
na odcinku Lw29-Lw45, z wyłączeniem przęsła Lw34-Lw35”, wydaną na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Informacje o treści ww. decyzji można uzyskać telefonicznie lub mailowo poniedziałek – piątek
w godzinach od 8.30 do 15.00 (tel. 61 854-12-35, e-mail: kkomorska@poznan.uw.gov.pl).
Zapoznanie się z treścią decyzji w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, możliwe jest po wcześniejszym
kontakcie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia.
Powyższa decyzja jest ostateczna. Strona może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skargę
należy wnieść za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z art. 10
ust. 1 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 13 stycznia 2022 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne
ogłoszenie w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w urzędzie wojewódzkim
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tel. 61 854-17-08, fax 61 854-15-39
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

i urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji, na stronie internetowej tej gminy
oraz urzędu wojewódzkiego, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie
wojewódzkim.
Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) wprowadził od dnia 7 czerwca do dnia 31 stycznia
2022 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania WUW w Poznaniu dostępne są na stronie
internetowej www.poznan.uw.gov.pl.
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