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Wrocław, dnia grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1731 j.t.), art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15 grudnia 2016 r., została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja 
o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
położonej w gminie Wisznia Mała oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 335/9 AM 1, 
obręb Malin, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2013 r. nr I- 
Pg-17/13, znak: IF-PP.747.34.2013-GM2, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 
inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 
MPa na odcinku węzeł Gałów -  węzeł Kiełczów, w ramach budowy gazociągu granica 
Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) -  Taczalin -  Radakowice -  Gałów -  Wierzchowice wraz 
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego można się zapoznać w siedzibie 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 
pokój 2103 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i Urzędzie Gminy 
w Wisznia Mała oraz stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu i Urzędu Gminy Wisznia Mała. Upływ czternastu dni, w ciągu których 
obwieszczenie było dostępne publicznie powoduje, że czynność doręczenia decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. uważa się za dokonaną ze skutkiem 
prawnym.
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