
 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

IB-I.747.12.2022.JRaj 

 

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

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 273) zawiadamiam o wydaniu w dniu 29.08.2022 r., na rzecz Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 5/2022 (IB-

I.747.12.2022.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej dla inwestycji pn. Budowa dwóch napowietrznych odcinków linii 

elektroenergetycznych, łączących istniejącą linię 220 kV Mikułowa-Leśniów z 

projektowaną stacją 220/110 kV SE Żagań, w zakresie skutków, o których mowa w 

art. 22 ust.1, 2 i 5 ww. specustawy przesyłowej.  

Oznaczenie nieruchomości (bądź ich części) objętych decyzją: obręb Marszów, 

gmina Żary: 175/5, 175/9, 177/4, 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 183 , 184/1, 184/2, 185, 

187/4, 192, 277. 

Z decyzją oraz aktami sprawy, strony mogą się zapoznać w Oddziale Gospodarki 

Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8  (pokój 1425 piętro XIV). Zapoznanie się 

przez strony z decyzją może nastąpić również za pośrednictwem wszelkich środków 

komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki 

ePUAP - /43emu4tg7l/skrytka, e mail: jolanta.rajchert@lubuskie.uw.gov.pl, faksem - 95 

785 17 54, telefonicznie - 95 7 581 765). 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy decyzje o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej podlegają natychmiastowemu wykonaniu.  

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w 

katastrze nieruchomości. (art. 12 ww. ustawy). 

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, służy odwołanie do Ministra 

Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od 

dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za 

dokonane. Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 

z późn. zm.), zawiadomienie stron postępowania w drodze obwieszczenia uważa się 

za dokonane po upływie 14 dni od dnia 29 sierpnia 2022 r., tj. dnia, w którym 

nastąpiło obwieszczenie o wydaniu decyzji w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w 

Gorzowie Wielkopolskim. 

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać 

istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające to żądanie.  
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 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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