
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-PP.747.25.2020.GM2

Wrocław, dnia 14 lipca 2020 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z 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. 2019 r., poz. 1554 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2020 r., poz. 256 
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2020 roku (data wpływu 20.05.2020 roku), 
uzupełnionego dnia 02.06.2020 roku i dnia 24.06.2020 roku,

zawiadamiam,
że dnia 14.07.2020 roku została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzja nr I-Pg-28/20 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Przełożenie gazociągu relacji Kotowice -  zasuwa 
rozdz. Lw/E (3 przekroczenia) pomiędzy odg. Zimna Woda -  ZZU Jezierzany 2 ”, która zgodnie 
z art. 34 ust. 1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Wykaz nieruchomości objętych inwestycją zgodnie z wnioskiem inwestora.
Lp. Obręb ewidencyjny AM Ńrdz. Użytki Sposób zajęcia

gmina wiejska Miłkowice, powiat legnicki

1 [0015]
Ulesie 1 6/20 RHIa, RJVb pas montażowy, strefa kontrolowana

2 [0015]
Ulesie 1 6/21 RHIa, RHIb, RIVa, RIVb, 

RV, ŁIV, W, Lzr-ŁIV, N
pas montażowy, strefa kontrolowana 

dojazd tymczasowy

3 [0015]
Ulesie 1 447 dr

(droga gminna)
strefa kontrolowana

4 [0007]
Jezierzany 1 60/1 RHIa, RIVa

pas montażowy - umowa o udostępnienie 
nieruchomości

5 [0007]
Jezierzany I 60/2 Lzr-RV, RV

pas montażowy - umowa o udostępnienie 
nieruchomości

6 [0007]
Jezierzany 1 62/5 RHIa, RV pas montażowy - umowa o udostępnienie 

nieruchomości

7
[0007]

Jezierzany 1 62/9 RHIa, RV
pas montażowy - umowa o udostępnienie 

nieruchomości

8 [0007]
Jezierzany 1 63/2 Ba pas montażowy 

tymczasowa droga dojazdowa

9 [0007]
Jezierzany 1 63/12 RU la, RIVa

pas montażowy - umowa o udostępnienie 
nieruchomości

10
[0007]

Jezierzany 1 73/2 RIVa, RTVb, PsIV pas montażowy, strefa kontrolowana

11 [0007]
Jezierzany 1 111/3 RIHb, Tk pas montażowy, strefa kontrolowana

12 [0007]
Jezierzany 1 112/2 dr

(droga powiatowa 221 OD)
pas montażowy, strefa kontrolowana

13 [0007]
Jezierzany 1 114/3 dr strefa kontrolowana

14 [0007]
Jezierzany 1 132/8 Wp

(ciek l.ubiatówka)
pas montażowy

15 [0006]
Jakuszów 305/8 RIVa, RIVb, RV

dojazd tymczasowy - umowa 
o udostępnienie nieruchomości

16 [0006]
Jakuszów 1 305/11 RlVa, N pas montażowy, strefa kontrolowana

17 [0006]
Jakuszów 1 307/148 Pslll, PsIV dojazd tymczasowy - umowa 

o udostępnienie nieruchomości



Zgodnie z art. 49 § 2 kpa, w związku z art. 12 ust. 1 i la  ustawy, zawiadomienie stron 
postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 
w zakresie terminalu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia 17 lipca 2020 roku, tj. od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 
obwieszczenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w Urzędzie Gminy 
Miłkowice, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień 
obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.
Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-28/20, można zapoznać się 
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców 
Warszawy 1, pokój 2110, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny 
przyjęcia (tel. 71 340-65-03).
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego:
- wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji;
- właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją w terminie 14 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu;
- pozostałym stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w Urzędzie Gminy Miłkowice, 
na stronach internetowych (odpowiednich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji 
Publicznej), a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę 
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się 
odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania 
od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sprawę prowadzi: st. inspektor w ojew ódzki Grażyna M atyśkiew icz tel. 71 340 65 03, e-mail: g.m atyskiew icz@ duw .pl

- IF a/a
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