
 

 

Uchwała Nr XIV / 404 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową petycji mieszkańców gmin: Dopiewo i 

Tarnowo Podgórne. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1195) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1  

Przekazuje się Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, jako organowi właściwemu rzeczowo, petycję 

złożoną przez mieszkańców gmin: Dopiewo i Tarnowo Podgórne, której przedmiotem jest prośba o 

zmianę trasy linii energetycznej o mocy 2x400kV na odcinku Piła Krzewina – Plewiska. 

       § 2 

Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega doręczeniu Wnoszącemu petycję. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV / 404 / 16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

W dniu 31 grudnia 2015 r. do Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wpłynęła petycja 

(w trzech egzemplarzach) złożona przez mieszkańców gmin: Dopiewo i Tarnowo Podgórne, której 

przedmiotem jest prośba o zmianę trasy linii energetycznej o mocy 2x400kV na odcinku Piła 

Krzewina – Plewiska. 

Powyższa inwestycja została ujęta w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego, przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na mocy Uchwały Nr 

XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  (Dz. Urz. Woj. Wielk Nr 155, poz. 2953), w części 

graficznej którego naniesiona jej trasę, zgodnie z ówczesnym wnioskiem Inwestora. Zapisy te 

uwzględnione zostały także w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego gmin Dopiewo i 

Tarnowo Podgórne. W momencie uchwalania Plan dopuszczał możliwośc dokonania korekty jej 

przebiegu zgodnie z wnioskiem Inwestora. Jednakże, po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy z dnia 24 

lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1265), lokalizacje strategicznych  inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ustala w 

wydawanej przez siebie decyzji wojewoda. Inwestycja, której dotyczy petycja ujęta jest w załączniku 

do ww. ustawy jako „Budowa linii 400kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina – 

Plewiska”, została więc zaliczona do strategicznych inwestycji w zakresie linii przesyłowych, w 

sprawie lokalizacji których kompetentny jest właściwy miejscowo wojewoda. Ponieważ większa 

częśc trasy linii energetycznej, będącej przedmiotem wniosku leży w granicach województwa 

zachodniopomorskiego, to zgodnie z przepisami art. 5 ust. 3 ww. ustawy organem kompetentnym w 

sprawie lokalizacji przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Zachodniopomorski. 

Wobec powyższego postanawia się jak w treści § 1 i 2 uchwały. 


