
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF- PP.747.18.2017.GM2

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 155 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1731 ze zm.)

zawiadamiam,

0 wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 21 lipca 2017 roku (data wpływu 
25 lipca 2017 roku) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Marcina Dymka -  TESGAS S.A. 
z siedzibą w Dąbrowie, uzupełniony dnia 16.08.2017 roku w sprawie zmiany decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego Nr I-Pg-32/15 z dnia 18 czerwca 2015 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP 
8,4 MPa stacji redukcyjno-pomiarowej Gryfów Śląski DN 100 MOP 8,4 MPa do gazociągu 
wysokiego ciśnienia Jeleniów -  Dziwiszów DN 500 MOP 8,4 MPa w ramach budowy gazociągu 
Jeleniów -  Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 
dolnośląskiego, lokalizowanego na terenie działek nr 184/3, 184/4, 185, 170/1 AM-3, obręb 0002 
Gryfów Śląski, nr 76 AM-2,3, nr 818/2, 817, 816, 815, 785, 784, 19, 787, 790, 791/2, 621, 619, 
1035/346, 1036/346, 1037/346, 819/8, 624, 819/3, 620 AM-2, obręb 0005 Ubocze, gmina miejska
1 wiejska Gryfów Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy 
oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach 
pracy Urzędu, w terminie 7 dni po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia. Zgodnie 
z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy 
ogłoszeń i stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Urzędu 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski

-IF-PP.a/a


