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OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 
 

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 2018 r., poz. 404) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) 

zawiadamiam, 
że dnia 28 czerwca 2018 r. została wydana na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych 

S.A., z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, decyzja nr 96/18 (znak IR-V.7840.82.2018.7) 

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: 

 

„Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV  

relacji Jasiniec – Pątnów, w ramach zadania inwestycyjnego 

 pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”.  

Odcinek dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV  

relacji Jasieniec – Pątnów – województwo wielkopolskie – ETAP II.  
 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, 

budynek C, pok. 237, tel. 61-854 17 53 w godzinach obsługi klientów: poniedziałek od 8.15 

do 16.00, środa i piątek od 8.15 do 15.15, wtorek i czwartek od 12.00 do 15.15.  

Treść decyzji została również zamieszczona na stronie internetowej: 

www.poznan.uw.gov.pl w zakładce ogłoszenia/obwieszczenia. 

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 4 lipca 

2018 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - zwanej dalej Kpa, w związku  

z art. 10 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Wielkopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo urzędzie gminy, na stronie 

internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu 

ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.  

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego                         

za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia             

o jej wydaniu.  
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