
OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2022 r.

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu

i realizacji strategicznych inwesĘcji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021, r.) Poz.

428, ze zm.) orazart. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dńa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z202l r. poz. 735,zezm.)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że nawniosek ńożony w dniu 23 grudnia 202t r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne

S.A.o ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
znak: N-VIII. 747 .4.6.2021

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci

przesyłowej, pn.:

,rprzebudowa linii 400 kV Krosno Iskrrynia - Lemeśany na odcinku pomiędry słuPami

nr 346 -349 w miejscowości Lubańowa".

Wniosek obejmuje nieruchomości o nr ewid. (w nawiasach wskazano nr ksiąg wieczystych):

powiat krośnieński, miasto i gmina lwonicz-Zdrój - obszar wiejski, obręb 0002

Lubatowa
57 49 l 1 (KS 1 I?000 96029 l 1), 563 3 (KS 1 Kl 0004926l l 5), 565413 (KS 1 IvO 00622L0l 0), 5634

(KSlK/00084971l2), 5632 (KSllv0004924012), 5635 (KS1lo0008499ll8), 5636

(KSlI(000 4926212), 5629 (KSlIv000 4924012), 5628lt (KSlIv0004692216), 5627

(KSllv00036380/1), 5626 (KSlIV0004692216), 5625 (KSlK/00036462l0), 5623

(KS1I?00084839/5), 5438 (KSlK/00084839/5), 5439 (KSlIv00049415l0), 5449

(KS1I?00036380/1), 5448 (Kslw00041744l9), 5447 (KSlIv00036462l0), 5446 (-), 5444

(KSlIł00085480/0), 5596 (KSlIv00084839/5), 5557 (KSlK/00032462l2), 5558

(KSllv00114860/1), 5565 (KS1I?00081351/9), 5566 (KSllv00081077l4), 5522

(KSlK/00084839/5), 5834 (KS1I?00081351/9), 5835 (KSlIv00085480/0), 5836

(KS1I?00081078/1), 5837 (KSlK/0004360614), 5838 (KSlIv00080655/3), 5839

(KSlK/0008l351/9), 5913 (KS1I?0004360614), 5909 (KSllv0004207010), 5910

(KSu</0007|857l3), 5911 (KS1I?0004640613), 5915 (KS1I?00084839/5), 5986

(KSlK/0004640613), 5984 (KSlK/00032867ll), 5988 (KSlK/0005879212), 5989



(KSlIv00085055/2), 6000/1 (KS1I(00084839/5), 6066lI (-), 6067 (KS1I(00046338/5),

6068 (-), 6064 (KSl Kl00046327 l5), 6063 (KS1K/00083861/1), 6062 (KS1Ił00085610/1),

606I (KSllv00084688/1), 6257 (KSlIV0008483915), 6228 (KS1I?00081155/5), 62|8

(KS1I?000 4682516), 6219 (KSlIv000 5728518), 6359 (KSlIv00084839/5), 6403

(KS11000080505/7), 6404 (KS1I?0005744314), .6402 (KSllv00072952l6), 6400

(KSllv00084839/5), 6516 (KSlK/0008139616), 6515 (KSlK/00084l79l0), 65t4

(KSlK/00081256l3), 6620 (KS1I?0006831217), 660011 (KSlK/00086842l3), 671,8 G),

67t712 (-).

W nru.iązku z powyższym strony mogą zapoz,naó się z aktami sPrawY w siedzibie

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego W Rzeszowie, Ul. Grunwaldzka 15,

w dniach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godzinY

przyjęcia (tel. 17 867 15 77) i złoĘó swoje wnioski i zastrzężenia, do cza§t wydania

w tej sprawie rozsttzygnięcia.

Zgodńe z art. 7 ust. 2, 3, 3a i 4 ustawy o przygotowaniu i realizacj\ strategicznYch

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych:

1. Z dńem doręczenia niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własnoŚĆ

Skarbu pństwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wYdanie

decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inweĘcji w zakresie sieci przesfowej, nie

mogą być przedmiotem obrofu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomoŚciami

do dnia, w którym decyzjata stanie się ostateczna.

2. W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji strategicznej inwestycji w za}resie sieci przesyłowej do dnia, w którYm

decyĄata stanie się ostateczna:

- nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają

zawieszeniu z mocy prawa,

- zawesza się postępowania o wydanie decyzji o waruŃach zabudowY lub decYzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy o Planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.
powyższyoh przepisów nie stosuje się do postępowań dotyczącYch terenów

zamknięĘch ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych PostęPowń
prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi ObronY Narodowej lub

przez niego nadzorowanych lub na tzecz tych jednostek, a tŃże postępowań w sPrawie

wydania decyzji o waruŃach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowę, wszczętych na wniosek inwestora -
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Na wniosek strony postępowania, po uzyskaniu zgody inwestOra - PolskiCh Sieci

Elektroenergetycznych S.A., organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji

o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wYdanie



decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci PrzesYłowej,

podej mie zawieszone postępowanie.

3. w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

- ńyciewłasności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci

przesyłowej, nabywca i zbywca, są obowią4ani do zgłoszenia Wojewodzie
podkarpackiemu danych nowego właściciela lub uĄńkownika wieczYstego,

- przeniesienie, wskutek innego zdarzeńa prawnego, własności lub prawa użYtkOwania

wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustalęniu lokalizacji

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nabywca jest obowi?anY do

zgłoszeńa Wojewodzie Podkarpackiemu danych nowego właściciela lub uĄrtkOwnika

wieczystego.
Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału

nowego właściciela lub uĄrtkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia

postępowania.

Z un. WOJEWODY PODKARPACKli,.r,

^' ę>}^€> L
Mareńaidak

Dyrektor Wydzlału Nieruehomoś,:i


