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Wrocław, dnia 30 sierpnia 2017 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. j, 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, zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2260) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamiam

że w dniu 30 sierpnia 2017 r. na wniosek Inwestora -  Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika 
Pana Pawła Palacza, Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 20/17, zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:

Budowę regulatora na gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa na kierunek Zdzieszowice 
w m. Czeszów, przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 71/4, AM-1, nr 71/9, 
AM-1, obr. 0022 Złotów, j. ew. Zawonia -  obszar wiejski, w ramach zadania pn.: „Budowa 
gazociągu Granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) -  Taczalin -  Radakowice -  Galów -  
Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie 
województwa dolnośląskiego”. Działka nr 70, AM-1, obr. 0022 Złotów, j. ew. Zawonia -  
obszar wiejski, została objęta inwestycją z uwagi na zasięg eksploatacyjnej strefy zagrożenia 
wybuchem oraz wyznaczenie pasa montażowego.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego zapoznać się można w siedzibie 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 
w pokoju nr 2101, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
4 września 2017 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Zawonia, na stronach internetowych wymienionych urzędów 
oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 
Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za 
dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 18 września 2017 r.


