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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

o wydaniu 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 2022 r. poz. 273) - zwanej dalej ustawą oraz na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), 

zawiadamiam 

że dnia 13 kwietnia 2022 r. została wydana na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,  
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, decyzja nr 59/22 (znak: IR-V.7840.1.2022.3), 
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowej polegającej na: 

Budowie drugiego toru napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrów-Kromolice 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów-

Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice” 

Informacje o treści ww. decyzji można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 854 15 89 (poniedziałek, 
środa, piątek od 8.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00) lub mailowo (e-mail: 
ndunajewska@poznan.uw.gov.pl)., zapoznanie z aktami sprawy 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 akt.  

Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl, 
w zakładce Ogłoszenia/obwieszczenia od dnia 21 kwietnia 2022 r.  

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy decyzje o pozwoleniu na budowę strategicznych inwestycji  
w zakresie sieci przesyłowych podlegają natychmiastowemu wykonaniu.  

Od powyższej decyzji stronom służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 
pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. 
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 21 kwietnia 
2022 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie w drodze obwieszczenia w urzędzie 
wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, na stronie 



 
 
 

internetowej 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 odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się 
odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu 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.  

z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Jacek Wróblewski 
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