
IF-II.747.41.2021 Lublin, dnia 15 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO O WSZCZĘCIU 
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O USTALENIE LOKALIZACJI 

REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7  maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 z póź. zm.) 
oraz art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 30 marca 2021 r. (data wpływu do LUW w Lublinie 1.04.2021 
r.), Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej  Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-
496 Warszawa, adres do korespondencji: S.E.P. Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 22-500 
Hrubieszów, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej w odniesieniu do części zamierzenia 
inwestycyjnego na obszarze województwa lubelskiego tj. budowy masztu 
telekomunikacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 227, położonej na terenie 
powiatu hrubieszowskiego w gminie Trzeszczany, obręb 0125 Zaborce.

Jednocześnie informuję, że:
1. Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie o 

ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej:
a) w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, do czasu wydania 
takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji 
innej niż inwestycja celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, a 
toczące się postępowania w tych sprawach ulegają zawieszeniu z mocy prawa 
do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej,

b) obrót nieruchomością objętą wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz ustanowienie na niej 
ograniczonych praw rzeczowych, nie wpływa na toczące się postępowanie.

2. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji 
regionalnej sieci szerokopasmowej, po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci 
szerokopasmowej, nabywca i zbywca są zobowiązani zgłosić Wojewodzie 
Lubelskiemu (Wydział Infrastruktury) dane nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania 



bez udziału nowego właściciela nie stanowią podstawy do wznowienia 
postępowania.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony 
postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, Wydział Infrastruktury, tel.  
81/74-24-357 w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu. W toku postępowania strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dnia od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 
obwieszczenie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie i w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej LUW w Lublinie, w urzędzie gminy 
Trzeszczany i w prasie lokalnej.

Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego

Andrzej Gumieniczek
Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/


		2021-04-15T11:18:17+0000
	Andrzej Gumieniczek; LUW w Lublinie




