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Warszawa, 10 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że w dniu 8 września 2020 r. 
przekazana została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skarga na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 20 lipca 
2020r., znak: DOA.7110.111.2020.KKR, uchylającą decyzję Wojewody 
Wielkopolskiego z 13 lutego 2020 r., nr 29/20, znak: IR-V.7840.8.2019.9 
(zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskim Sieciom 
Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa linii 400 
kV Piła Krzewina-Plewiska, Etap VIII” w zakresie obejmującym budowę dwutorowej 
napowietrznej linii 400 kV na 2 odcinkach: od słupa Tp-9 (bez słupa) do słupa Tp-10 
(bez słupa) oraz od słupa Do-6 (bez słupa) do słupa Do-7 (bez słupa), o łącznej 
długości 0,765 km oraz rozbiórkę istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina-Plewiska 
o długości 0,765 km w odcinkach pomiędzy projektowanymi słupami 400 kV Tp-9 – 
Tp-10 oraz Do-6 – Do-7) w części dotyczącej zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie działek o nr ew.: 
85/5, 83/6, 83/7, 86/7, 86/8, 111/1, 116/1, 116/2 obr. 0015 Swadzim, 359/7, 451/21, 
451/25, 456/45, 456/43, 361/10, 364, 361/6, 365/2, 366/5, 368/5, 369/4 obr. 0003 
Dąbrowa i umarzającą w tym zakresie postępowanie organu I instancji,                           
a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy.
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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