WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 26 maja 2017 r.
AP-1.7840.1.103-7.2017.IT

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 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 2016 r., poz. 1812 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Marcina
występującego
w
imieniu
inwestora:
Polskich
Sieci
Czajkowskiego,
Elektroenergetycznych S.A., Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 26.05.2017 r. wydał
decyzję nr 101/2017, znak: AP-1.7840.1.103-5.2017.IT, o pozwoleniu na budowę
strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie odcinka
czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV+ 2 x 110 kV Żydowo
-Żydowo Kierzkowo (od słupa nr 6 (5) do stacji Żydowo).
Działki objęte

inwestycja:
Powiat koszaliński, gmina Polanów, obręb Żydowo:
dz. nr: -416:21.zl, 415, 414, 557/35, 55'71~6, 616/1, 557/37, 606, 456/21, 12/1, 451/1,
..
- - - - - -60511, 410, 409, 408, 557/~
/

Strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Architektury
i Gospodarki Przestrzennej, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240, w godzinach od 8:00 do
14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 914303570).
Zgodnie z art. 25 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.), stronie niezadowolonej
z podjętego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia odwołania do Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o
Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Wojewody
wydaniu decyzji.
Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie od decyzji
powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Na mocy art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1812 ze zm.), przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
zup. WOJEWODYZACHODNIOPOMOP.SKIEGO
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Wydziału ArchitekW;y i Gospodarki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wa(y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 914303·315, 914342·413,fax 914330·250
www.szczedn.uw.gov.pl e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl
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