WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.6.3.2018.EDT

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018 r.

(dot.: IF-AB.7840.2.7.2016.EDT)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 49 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.)
oraz art. 8 ust. 1 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 2017 r., poz. 2302, zm.: poz. 1566)

zawiadam iam
że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie (Spółka reprezentowana przez Panią Beatę Potyrałę Zastępcę Dyrektora
Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu), złożony
w dniu 14 marca 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 11 kwietnia 2018 r.
oraz 18 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia ostatecznej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 12/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa
gazociągu w/c D N I00 MOP 8,4 MPa na odcinku odg. Lubań Śląski 2 - Lubań Śląski 2
Zawidowska w ramach budowy gazociągu Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą
niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego oraz zezwalającej
Inwestorowi na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych
decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wyszczególnionych
w opracowaniu „Inwentaryzacja dendrologiczna” Wrocław, kwiecień 2016 r.
Zgodnie z_ art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
5 lipca 2018 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lubań, w urzędowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów
oraz w prasie lokalnej, 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 19 lipca 2018 r.
W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony
postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy
oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w Wydziale Infrastruktury, w pokoju 2114,
w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze
publicznego obwieszczenia.

