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W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2018 r., informuję, że zgodnie z ustawą 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.), wojewoda został wskazany jako organ
administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Określony w przepisach prawa
tryb wydawania ww. decyzji wskazuje, że określenie przebiegu sieci należy wyłącznie do
kreatora inwestycji, którym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. – inwestor zadania.
W tym miejscu wskazać należy, że to inwestor jest kreatorem miejsca, sposobu i kształtu
realizacji inwestycji, natomiast organ orzekający wyznacza dopuszczalne prawem granice tej
kreacji, poprzez dokonywanie oceny prawnej, kończącej się aktem władztwa publicznego,
zakreślającego te granice. Zadaniem organu jest bowiem sprawdzenie, czy wyznaczone przez
wnioskodawcę zamierzenie inwestycyjne oraz zaproponowane rozwiązania techniczne
odpowiadają woli ustawodawcy wyrażonej w innych regulacjach prawnych, mających znaczenie
dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
Organ właściwy do wydania ww. decyzji o nie jest upoważniony do korygowania rozwiązań
przyjętych we wniosku o wydanie decyzji. To inwestor samodzielnie dokonuje wyboru
najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych i następnie techniczno-wykonawczych
inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości.
Jednocześnie informuję, że inwestor ubiegając się o ustalenie lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, ma obowiązek uzyskać dla wskazanych lokalizacji
decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania (decyzję taką wydaje właściwy w sprawie
organ ochrony środowiska). Jak wynika z informacji przekazanych w przedmiotowym piśmie,
firma WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przygotowuje dokumentację
środowiskową w ramach opracowania: „Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko wraz
z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej linii
elektroenergetycznej 400 kV”. W ramach postępowania prowadzonego w organie ochrony
środowiska, po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z dołączonym raportem oddziaływania na środowisko, wskazuje się najkorzystniejszy, z punktu
widzenia ochrony środowiska, wariant położenia inwestycji. Postępowanie to jest prowadzone
przy udziale społeczeństwa w formie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa.
Na tej rozprawie można przedstawić swoje stanowisko w sprawie położenia inwestycji.

Pouczenie:
Doręczenie pisma, zgodnie z art. 39 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), realizowane jest drogą elektroniczną.
Otrzymują:
1. adresat (drogą elektroniczną)
2. aa

