
   IF-II.747.15.2022 Lublin, dnia 26 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO  
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 273) – zwanej dalej ustawą oraz art. 61 i art. 10 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej Kpa, zawiadamiam, że na wniosek pełnomocników spółki 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, 
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 ustawy, tj. ograniczenia 
sposobu korzystania z nieruchomości.

Zakresem inwestycji objęta jest część działki nr ewid. 208, 0014 obręb Łagiewniki, 
gmina Niemce, woj. lubelskie, nr KW 211023 – stanowiącej teren zamknięty kolejowy. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy oraz art. 10 Kpa i art. 73 Kpa, do czasu wydania decyzji, 
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 w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, nr tel. 81 74 24 357.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także na tablicy ogłoszeń i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce, oraz w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Lubelskiego
 Andrzej Gumieniczek

z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/


		2022-08-26T07:55:23+0000
	Andrzej Gumieniczek; LUW w Lublinie




