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OBWIESZCZENIE  

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu  

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 404, 

z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 17.09.2019 r., na rzecz Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 3/2019 (IB-

I.747.3.2019.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 

dla części inwestycji pn. „Budowa SE 400/100 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 

kV Krajnik-Plewiska – etap I” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr ew. gr.: 95, 96, 97/7, 97/8, 103, 238/4, 265, 351 – obręb 0012 Wysoka, gmina 

Lubiszyn, powiat gorzowski. 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej podlegają natychmiastowemu wykonaniu.  

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Lubuskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellończyka 8, 

pok. 1425 (tel. 957-851-765) w godzinach pracy urzędu.  
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem 

Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o ich wydaniu. Zgodnie z art. 

10 ust. 1 ustawy w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania 

uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 17 września 2019 r., tj. dnia, w którym 

nastąpiło publiczne ogłoszenie w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach 

gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, na stronach 

internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, 

ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.  
Odwołanie od decyzji 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 odwołań stronom przysługuje prawo do 

zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Lubuskiemu oświadczenia o 

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 

się ostateczna i prawomocna.  

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania 

od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  
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