
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-PP.747.26.2019.AK

Wrocław, dnia 15 stycznia 2020 r.

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 w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 listopada 
2019 r. (data wpływu: 18.11.2019 r.), uzupełnionego dnia 18.12.2019 r. oraz zmienionego dnia 
23.12.2019 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, 
działającego przez pełnomocnika Pana Alberta Pakułę -  firma Wiertconsulting Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu

zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-Pg-2/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. ustalił lokalizację 
inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN 300 PN 6,3MPa relacji 
Załęcze-Radakowice-Zgorzelec, wymiana odcinka DN 300 pod torami kolejowymi 
w Bolesławcu” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

Powiat: bolesławiecki ______________

' Lp. Miasto/Gmina Obręb AM Numer
dziatki Użytek

1 m. Bolesławiec 0007 Bolesławiec-7 - 30 Tk

2 m. Bolesławiec 0007 Bolesławiec-7 - 36/1 RIVb. RV

3 m. Bolesław iec 0007 Bolesław iec-7 - 36/6 RV

4 m. Bolesławiec 0007 Boleslawiec-7 - 36/7 JRIVb, RV

5 gm. Bolesławiec 0032 Bolesławice - 534/2 Br-PsIV, N, 
PsIV, RV

*UWAGA. Czcionką pogrubioną zaznaczono działkę, która podlega wyłącznie ograniczeniu czasowemu.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Na ww. nieruchomościach lub ich częściach, stanowiących teren inwestycji zgodnie z art. 24 
ust. 1 ustawy, ograniczono sposób korzystania w następujący sposób:
• na czas budowy - przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie 

i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących 
do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności 
publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych 
obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych 
przewodów i urządzeń w pasie terenu niezbędnym do prowadzenia budowy;



® po zakończeniu budowy - w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości 
do prowadzenia prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, 
utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, 
obowiązywać będzie strefa kontrolowana o szerokości 6,00 m (po 3,00 m w obie strony 
licząc od osi gazociągu). W strefie tej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640), nie należy wznosić obiektów 
budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących 
spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefach kontrolowanych 
nie mogą rosnąć drzewa, w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy 
do DN 300 włącznie, licząc od osi gazociągu do pni drzew.
Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym 
uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia Nr I-Pg-2/20, można 
zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac 
Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach od 7:00 do 12:30.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 
22 stycznia 2020 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Bolesławiec, Urzędu Gminy 
Bolesławiec oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zawiadomienie niniejsze, po upływie 
czternastu dni od dnia ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 
5 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy, odwołanie od niniejszej decyzji 
wnosi się do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni 
od dnia obwieszczenia 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).

WO.
LASKI

2


