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Warszawa, dnia 2 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zawiadamia, że w dniu 1 marca 2017 r. 
przekazana została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skarga na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 grudnia 
2016 r., znak: DOA.7110.383.2016.MMS, DOA/ORZ/7110/908/15/16, uchylającą 
decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 19 czerwca 2015 r., Nr 112/2015, znak: 
WI-I.7840.1.9.2015.IA (zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskim 
Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę napowietrznej 
dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – granica RP, zlokalizowanej 
na terenie gminy Bakałarzewo, na odcinku od słupa BA-38 (bez słupa) do słupa 
BA-41 (bez słupa), na działkach o nr ew. 141, 139, 137 – obręb Nowy Skazdub; 133, 
137, 136, 138, 135, 134, 143, 144, 146, 147, 153, 154, 155/5, 155/2 obręb Zdręby; 
48, 49 – obręb Słupie i nadającą ww. decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 
19 czerwca 2015 r., Nr 112/2015, znak: WI-I.7840.1.9.2015.IA, rygor 
natychmiastowej wykonalności) w części dotyczącej zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działkach o nr ew. 141, 137 – 
obręb Nowy Skazdub, 144, 155/2 - obr. Zdręby, 48, 49 – obręb Słupie i odmawiającą 
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działkach 
o nr ew. 141, 137 – obręb Nowy Skazdub, 144, 155/2 - obr. Zdręby, 48, 49 – obręb 
Słupie, a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy.
Jednocześnie Główny Urząd 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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