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OBWIESZCZENIE  WOJEWODY  LUBELSKIEGO
O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O 

USTALENIU  LOKALIZACJI INWESTYCJI STRATEGICZNEJ W ZAKRESIE 
SIECI PRZESYŁOWEJ

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i 
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 428, 
z późn. zmianami) oraz 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zmianami), zawiadamiam, że na 
wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. 
Warszawska 165 – reprezentowanych przez Pełnomocnika, adres do korespondencji Enprom 
Sp. z o.o., ul. Taneczna 18 c, 02-829 Warszawa, wszczęto postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. 
„Remont linii 220 kV Puławy – Abramowice”. 

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach położonych na terenie 
powiatu lubelskiego i powiatu puławskiego oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
Powiat puławski:  
- gmina Kurów –  409 obręb 0013 Płonki.
Powiat lubelski:
- gmina Garbów – 1080 obręb 0003 Garbów.
- gmina Lublin –199/7 obręb 0049 Zemborzyce Kościelne II; 35/5 obręb Zemborzyce 
Kościelne II. 

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania mogą 
zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1/3, po uprzednim telefonicznym umówieniu - 
nr telefonu – 81 74 24 368, lub drogą elektroniczną - tbarszcz@lublin.uw.gov.pl.  
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 
zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 428, z późn. zmianami) w związku z art. 
49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie pozostałych stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 27 września 2021 r. 
tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Lublin, Urzędu Gminy Kurów, Urzędu Gminy Garbów, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.   

Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego

    Aneta Ciesielczuk
            Dyrektor
Wydziału Infrastruktury
   /podpisano elektronicznie/

mailto:tbarszcz@lublin.uw.gov.pl

		2021-09-23T12:59:49+0000
	Aneta Ciesielczuk; LUW w Lublinie




