
IF-II.747.59-5.2021 18 sierpnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE   WOJEWODY  LUBELSKIEGO
O  WYDANIU DECYZJI O USTALENIU  LOKALIZACJI  REGIONALNEJ SIECI 

SZEROKOPASMOWEJ

Działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 777 z późn. zmianami)  
zawiadamiam, o wydaniu przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 18 sierpnia 2021 r., decyzji 
znak: IF-II.747.52.2021 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na 
wniosek Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20 lok. 4, 
01-496 Warszawa, adres do korespondencji: S.E.P. Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 22-500 
Hrubieszów. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dotyczy części 
zamierzenia inwestycyjnego na obszarze województwa lubelskiego, tj. budowy masztów 
telekomunikacyjnych na nieruchomościach położonych na terenie powiatu 
hrubieszowskiego, na działce o numerze ewidencyjnym 420, obręb 0136 Nieledew, gmina 
Trzeszczany.
Zgodnie z art. 54 ust. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o inwestycjach o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych strony nie będące wnioskodawcą nieruchomości objętych decyzją, 
zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, w 
urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację tej inwestycji, a także w prasie 
lokalnej.
W związku z powyższym informuję strony o możliwości  zapoznania się z decyzją w ciągu 
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Infrastruktury 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, po uprzednim 
telefonicznym umówieniu tel. 81 74 24 368.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, 00-507 
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy albo w terminie 14 dni od dnia 
obwieszczenia o wydaniu decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty 
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego
Aneta Ciesielczuk

Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury
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