
oBWIESZCZ,ENIE
z dnia 08 lipca 2022 r,

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodelrs PostęPowania

aclministracyjllego (t.j. Dz. IJ. z 20ż1, r. poz. 735 z pÓŻn. zm,), art, 10 ust, I w związku

arŁ, 13 ust. 4 ustawy z dnta 24 ltpca 2OI5 r. o przygotowaniu t realtzacji strategicznych

invlestycj i w zakresie sieci przesyłowych (tj, Dz, IJ, z 20żż r,, poz, 27 3)

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA
o wydaniu decyzji nr 20122

z dnia 6 lipca żOż2 r.,znak: I-VI.7840"!"'1,9,2022

o pozwoleniu na budowę inwestycj i pn. ,,Prx,ebudowa linii 400 kV Krosno IskrzYnia

-- !,ełneśuny łła odcinku pomiędzy słupami nr 346 _ 349 w miejscowości Lubatowa",

na, rzeaz Pclskich Sieci Elektroęnergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05_520

Konstancin-Jeziotna,

ntl <Lzta}kach o nutnerach ewidencyjnych:

u: r,vtlj ewtidzl,wo podk arpackie, por,viat: krośnieriski,

3edirrostka owiclencyjna: l80703_5 Iwonicz-Zdrói, obręb ewid,: 0002 Luhatowa

5"iĄglt,5ó:33, 565413,5634,5632,5635,5636, 5629,562811,5627,5626,5625,5623,

54:}E, 5439, 5449,, :i448, 5447 , 5446, 5444,5596, 5557, 5558, 55ó5, 55ó6, 552ż, 5834,

5835, 5836,, 5tl37, 5838, 5839, 59l 3, 5909, 59l 0, 591 1, 591 5, 5986, 5984, 598tl, 5989,

{ł{}t}{,l/l, 6t}66ltr,6a67,óOó8, 6064,6063, 606ż,ó0ó1, 6ż57,,6ż28,6218,6219,6359,6403,

6,§fi4, {lĄOż,ó400, 651 6, 6515, 6514, 66ż0,6600/l, 67 L8, 67 11 12.

z treścią wrv. decyzji strony mogą zapoznac się w podkarpacktm urzędzie

Wojer,lzodzkinr w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, w dniach pracy urzędu,

po uprzednim teletbni c,znymuzgodnieniu tęrminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu

11 867 1368 oraz w lJrzędzie Gminy Iwonicz Zdroj, al. Słoneczira 28, 38,440 iworricz-Zdroj,

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawatlte jest w decyzji,

Zgorlnie zaft.70 ust. 1,w zwtązkuzart.13 ust.4 ustawy zdnta24ltpcaż0I5 r,

o 1lrzygotowaniu i rea|izacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tj, Dz,

L]" z 2022 r., poz.273), wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji

w zakresie sieci przesyłowej wnioskodawcy orazza,wladamia pozostałe strony o jej wydaniu,

w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewodzkim i urzędach gmin właŚciwYch ze wzg|ędu

n3. 1okalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej,



na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewodzkiego, a takze w Pra.sie

o zasięgu ogolnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomoŚci objętych.

decyzją o pozwoleniu na budowę w zakresie sieci przesyłowej zawtadomienię o wydaniu

decyzjiwysyła się na adręs określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

od ww, decyzji o pozwoleniu na budowę służy odwołanie do Głównego Inspektora

Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38142, 00-929 Warszawa, za poŚrednictwem WojewodY

podkarpackiego w terminię 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni

od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uwaza się

za dokonane.

Zawjadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od Cnia,

08.07.2022 r., w którym nastąpiło obwieszczenie w PodkarpackimUrzędzie Wojewodzkim.

Bieg terminu do wniesienia odwołania od decyzji rozpoczyna się Ż3.01 .2022 r.

Z up. WOJEWODY PODKARP,ĄCKIEGO
(-)

Mańa Jakowska
ZastępcaDyrektora Wydziału lnfrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elęktronicznym)



INFORMACJA

Z2.odnie z art. ]2 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 3 paŻdziernika 2008 r.

łl Llr,loslęllnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńslwa w ochronie

,łrociov,iskcl oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r, Poz. 1029

:l y:óżn. zrn.), informuję o wydaniu narzęaz Polskich Sieci ElektroenergetycznYch S.A., ul.

Wirrszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, decyĄt nr ż0122, z dnia 6 liPca ŻOŻ2 r.,

:r;nak;: i-VI.1840.I.Ig.2Ożż, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: ,,,Prxebudowa linii 400

k!;/ Krosno Iskrzynia Lemeśany nA otlcinku pomiędzy słupami nr 346 349

łv łn iejscowoś c i L ui\atowa",

Z jęj treśoią oraz z dokumentacją Sprawy można się Zapoznac w Wydziale

iilfirrstrukttrry Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wRzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,

rckój 349tl, w dniaclr placy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tetminu

i goclziny płzyjęciapod numerem telefonu 11 867 13 68,

.TęcJnocześnie informuję, żę treść decyzji zostńa udostępniona w urzędowym

i:lr,rbiikatorze teleinform atycznym - Biuletynie Informacji Publicznej PodkarPackiego Urzędu

lVojewódzlc,iego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zal<ł_adcę

,.Co robinly/Nieruchomości i budownictwo/Decyzje o pozwoleniu na budowę" na okres

l4 dni, od cinia 08 lipca 2022 r.

ponaclto z ww. decyzją można zapoznac się w lJrzędzie Gminy Iwonicz Zdtoj, al.

Słclneczna ż8, 3 8 -440 Iw onicz-Zdroj,

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)

Marta Jakowska
Zastępca Dyrektora Wydziału Infiastruktury

(Podpisane bezpieczrryn,l podpisem elektronicznym)


