WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.8.2018.EDT

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2018 r.

(dot.: IF-AB. 7840.2.6.2017.EDT)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. m,
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.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257,
z późn. zm.),
zawiadamiam
że Wojewoda Dolnośląski postanowieniem Nr 357/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r. wznowił
z urzędu postępowanie zakończone własną decyzją ostateczną z dnia 24 maja 2017 r.,
Nr 9/17, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą na rzecz Inwestora, którym jest
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337
Warszawa, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
D N I000 MOP 8,4 MPa odcinek Brzeg - Zębice - Kiełczów wraz z obiektami
towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa
dolnośląskiego w ramach zadania pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
DNI 000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi
i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I - Brzeg-ZiębiceKiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II - Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km”.
Wznowienie postępowania nastąpiło z uwagi na wystąpienie przesłanki z art. 145 § 1
pkt 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, że w sprawie
zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne
dla sprawy nowe okoliczności faktyczne łub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji,
nieznane organowi, który ją wydał.
Nowe okoliczności, nieznane tutejszemu Organowi w dniu wydania w/w decyzji,
dotyczą ujawnionych przez Inwestora informacji o uchyleniu przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia
11 sierpnia 2016 r., znak: DOOŚoall.4203.4.2015 i wydaniu nowej decyzji Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: D 00śoall.4203.4.2015/2016.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
17 sierpnia 2018 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oławie, Urzędu Gminy
Oława, Urzędu Gminy Długołęka, Urzędu Gminy Czernica, w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie
ogólnopolskiej, 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 31 sierpnia 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.

