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OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O USTALENIE LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ 

INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 
przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273, ze zm.) – zwanej dalej ustawą oraz art. 10 §1, art. 49 
i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2000, ze zm.) – zwanej dalej Kpa zawiadamiam, że na wniosek Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna – 
reprezentowanych przez Pełnomocnika Panią Magdalenę Szymkowiak, adres do 
korespondencji: Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa 
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn.: „Budowa linii 400 kV Chełm – 
Lublin Systemowa” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 w związku z art. 22 
ust. 4 ustawy.
Oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, według katastru nieruchomości oraz 
księgi wieczystej – województwo lubelskie, powiat łęczyński:
- gm. Cyców, obręb Malinówka, działka nr ewid. 271, KW LU1W/00048749/0, 
- gm. Spiczyn, obręb Ziółków, działka nr ewid. 54, KW LU1I/00198553/3. 

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia w drodze obwieszczenia 
nastąpi:

a) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowej,

b) 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 lit. a, nabywca i zbywca, są zobowiązani do 
zgłoszenia Wojewodzie Lubelskiemu 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.



Zgodnie z art. 10 i 73 Kpa w godzinach pracy Urzędu, w Oddziale Nadzoru 
Urbanistycznego Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
przy ul. Lubomelskiej 1-3, pokój 1115 (XI piętro), tel.  81 74-24-357, strony postępowania 
mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika ze zgromadzonym materiałem i 
dowodami, wypowiedzieć się co do ich zawartości, składać wnioski oraz uzyskać 
wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy w związku z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie 
poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cyców i Urzędu Gminy Spiczyn, w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 

                                                             

                                                            Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego
                                                                                                                                                    
                                                                                 Aneta Ciesielczuk
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                                                                         /podpisano elektronicznie/



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 3885385.8927459.9097335

Nazwa dokumentu IF-II.747.19.2022 - obwieszczenie o wszczęciu
postępowania.pdf

Tytuł dokumentu IF-II.747.19.2022 - obwieszczenie o wszczęciu
postępowania

Sygnatura dokumentu IF-II.747.19.2022

Data dokumentu 01.12.2022

Skrót dokumentu 9A3EEB1FBAC01D00BC507CF53157852F83DC13D0

Wersja dokumentu 1.2

Data podpisu 01.12.2022 11:42:25

Podpisane przez Aneta Ciesielczuk; LUW w Lublinie dyrektor wydziału

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 05.12.2022
Autor wydruku: Torbicz Małgorzata (inspektor wojewódzki)


		2022-12-01T10:42:25+0000
	Aneta Ciesielczuk; LUW w Lublinie




