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Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.) Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2022 r. przekazana została 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga na decyzję 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 30 września 2022 r., znak: 
DOA.7110.132.2022.MWG, uchylającą decyzję Wojewody Wielkopolskiego 
z 13 kwietnia 2022 r. nr 59/2022, znak: IR-V.7840.1.2022.3 [zatwierdzającą projekt 
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą 
Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę inwestycji 
polegającej na: Budowie drugiego toru napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV 
relacji Ostrów – Kromolice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podwieszenie 
drugiego toru 400 kV na linii Ostrów-Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV 
Ostrów i stacji 100/110 kV Kromolice”], w części w jakiej zatwierdza ona projekt 
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany i udziela Polskim 
Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę na działce o nr ewid. 
250/1, obręb ewidencyjny: 301704_2.0017, Łąkociny i w tej części umarzającą 
postępowanie organu pierwszej instancji, a utrzymującą w mocy decyzję Wojewody 
Wielkopolskiego z 13 kwietnia 2022 r. nr 59/2022, znak: IR-V.7840.1.2022.3, w części 
dotyczącej działek nr ewid. 47/4, 72, 73, 78/41, 80, 98/2 i 104/2, obręb ewidencyjny: 
302502_2.0004, Młodzikowo, nr ewid. 9, 15/15, 17, 25, obręb ewidencyjny: 
301203_5.0002, Borzęcice, nr ewid. 8 i 9, obręb ewidencyjny: 301706_5.022, 
Walentynów, nr ewid. 9,101, 728, 731, 734, 962, 1086, 1093 obręb ewidencyjny: 
301703_5.0011, Tarchały Wielkie i nr ewid. 276 obręb ewidencyjny: 301703_5.0010, 
Tarchały Małe.
Jednocześnie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że stosownie 
do treści art. 33 § 1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
osoba, która brała udział w postępowaniu zakończonym ww. decyzją i nie wniosła 
skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest 
uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem 
rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
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