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OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIE GO
o wydaniu decyzii o ustaleniu lokalizacji inwesĘcji strategicznej w zakresie

sieci przesyłowej
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji

strategiczrlych inwesĘcji w zalcresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2015 r, poz. L265),
art. 72 ust 6 w zwi4zku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy Z dnia 3 październtka 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeristwa w ochronie
Środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko (D,.U. z 200Br. nr 199, poz. I2f7
ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowant.a administracyjnego Q.t.Dz.U. zf0l6 r. poz.23)

zaw iadam iam
Że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165,
05-510 Konstancin Jęziorna, W dniu 13 stycznia 2016 r. została wydana decyĄa
ff IN.VI.747.7.2015.EA o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznej w zakresie sieci
przesyłowej, obejmuj4ca budowę dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Dobrzen - nacięcie
linii Pasikurowice - Wrocław na działkach:

11161180 k.m. 3 obręb Dobrzeri Mały, gmina Dobrzeri Wielki
33011'82 k.m. 1 obręb Czarnow4sy, gmina Dobrzeri Wielki

64611,64712 k.m. 3 obręb Ze\azna' gmina Dąbrowa

277,276,116 k.m. 1, tr 356,354 k.m. 2 obręb Niewodniki, gmina D4browa

289lI, 635 k.m. 2 obręb Narok, gmina Dębrowa

109 k.m . 3, ffi 26, 5 k.m. 2 obręb SkarbiszÓw, gmina Dąbrowa

3,75l2k.m. 1 obręb Magnuszowice, gmina Niemodlin

4012,4412 k.m. 2 obręb Sarny Wielkie, gminaNiemodlin

7 6114, ] 63 k.m.1 obręb Przylesie, gmina olszanka

23414, 23417, 299 k.m.l obręb Młodoszowice, gmina GrodkÓw
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ww. decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu.

od lYtry. decyzji przysługuje odwołanie, wyłącznie stronom postępowania,
do Ministra Infrastruktury i Budownictwao ktÓre na|eĘ wnieŚć Za pośrednictwem
tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (wnioskodawcy)'
a dla pozostaVch stron w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia w Opolskim Urzędzie
WojewÓdzkim lub w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu,
wysłanego na adres wskazany w katastrze nieruchomości. t
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