
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
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Wrocław, dnia 27 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 
lit. i, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1731) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, zpóźn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 27 grudnia 2016 r. na wniosek Inwestora, którym jest: Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, 
Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 25/16, zatwierdzającą projekt budowlany 
i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa stacji redukcyjnej Krzewie 
Wielkie w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.
Inwestycja planowana jest do realizacji na n/w nieruchomościach:

Lp. Nr działki Arkusz
Mapy Obręb Jednostka ewidencyjna Nr księgi wieczystej

1 46

1
0001,

Krzewie
Wielkie

021201 5, Gryfów Śląski 
-  obszar wiejski

JG1S/00025566/2

2 56/3 JG1S/00015333/7

3 56/4 JG1S/00015333/7

4 56/8 JG1S/00020955/1

5
56/10

(powstała 
z podziaiu działki 

nr 56/9)

JG1S/00020955/1

6
56/11

(powstała 
z podziału działki 

nr 56/9)

JG1S/00020955/1

7 297/3 JG1S/00034642/5

8 298/2 JG1S/00034642/5

9 345 JG1S/00001325/7

10 47 brak
Obszar oddziaływania inwestycji, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), z uwagi 
na zasięg stref eksploatacyjnych, obejmuje również działki nr 56/7, 57/4, 58/3, 341, AM-1, 
obręb 0001, Krzewie Wielkie, jednostka ewidencyjna 021201_5, Gryfów Śląski -  obszar 
wiejski.
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Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego zapoznać się można w siedzibie 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 
pokój 2114, 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 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie 
o zasięgu ogólnopolskim.

Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane 
do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia 
decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
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