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Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI 
TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU 

REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU.

Na podstawie art.12 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1731) zwanej dalej „ustawą” oraz 49 § 1 kpa, w  związku z art. 151 § 1, 145 § 1 
pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną 
decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-8/15 z dnia 10 kwietnia 2015r. o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5 MPa Legnica -  Polkowice -  Żary wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku 
Polkowice -  Żary na terenie województwa dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski wydał dnia 
30 grudnia 2016 roku decyzję nr I-Pg-29/16, którą: uchylił decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 
I-Pg-8/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku, znak: IF-PP.747.28.2015.GM2 w zakresie dotyczącym 
nieruchomości o nr. ewidencyjnych 122, 53, 52, 51, 50, 49, 48/2, 47/1, 68, 46, 45, 44/3, 43/1, 54, 
42, 28/1, 29, 80, 30, 31, 32, 33 obręb Koźlice, Gmina Gaworzyce i orzekł w tym zakresie, co do 
istoty sprawy poprzez ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji 
polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5 MPa Legnica -  
Polkowice -  Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 
dolnośląskiego i lubuskiego na odcinku Polkowice -  Żary na terenie województwa 
dolnośląskiego w zakresie działek powstałych w wyniku przeprowadzonego scalenia 
o nr ewidencyjnych 10, 438, 12, 441, 442, 443, 21, 444, 445, 446 AM 1 obręb Koźlice, Gmina 
Gaworzyce.

W pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr I-Pg-8/15 z dnia 
10.04.2015 r.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia Nr I-Pg-29/16, można zapoznać się 
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2106 w godzinach pracy Urzędu.



Jednocześnie 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 i stronie 
internetowej BIP w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy Gaworzyce

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

Zgodnie z art. 34 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, odwołanie od niniejszej 
decyzji wnosi się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody 
Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia 
o wydaniu decyzji. Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty 
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy).
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