WOJEWODA LUBUSKI
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO
IB-II.7840.1.2022.EWas
Na podstawie art. 7 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 428 ze zmianami) zawiadamiam, że wniosek Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia
27.12.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę
napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna – Plewiska,
w rejonie słupów GW3 i GW4, Mz5 i Mz6, Mz14, Ps20 wraz ze skablowaniem odcinka linii
15 kV relacji RS Kalsko zlokalizowanej w rejonie słupa Ps19, na nieruchomościach
oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów:
188/5 (GW1G/00074512/5) obręb 0008 Lasy, jednostka ewidencyjna 086101_1 miasto
Gorzów Wielkopolski,
2013/7 (KW GW1M/00052141/9) obręb 0001 Rojewo, jednostka ewidencyjna 080302_5
Międzyrzecz – obszar wiejski,
2 (KW GW1M/00042482/8), 3 (KW GW1M/00020797/9), 4 (KW GW1M/00018249/6),
5 (KW GW1M/00009688/9) obręb 0002 Kalsko, jednostka ewidencyjna 080302_5
Międzyrzecz – obszar wiejski,
28/32 (KW GW1M/00048114/0), 28/39 (KW GW1M/00052003/0) obręb Szarcz, jednostka
ewidencyjna 080304_2 Pszczew.
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony
do wglądu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z dokumentami
– nr kontaktowy 957 851 750. Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą
zapoznać się z ww. materiałem oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani
do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika
wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego
właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania.
Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Katarzyna Kołupajło
Kierownik
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