
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

IF- PP.747.1.2021 .GM2

Wrocław, dnia 1 lutego 2021 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, 4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach 
w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz.U. 2020 
r., poz. 1866 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy 
o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1590), zwanej dalej ustawą zmieniającą i art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 26.01.2021 roku (data wpływu 
27.01.2021 roku), złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działającą przez Pana Jerzego Heidera reprezentującego firmę 
GAS-ENGINEERING Jerzy Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej, na podstawie pełnomocnictwa 
nr OW-DI.015.17.2019.2 z dnia 17.03.2020 roku, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego: Nr I-Pg-40/20 z dnia 4 listopada 2020 roku (znak sprawy IF-PP.747.39.2020.GM2) 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej 
o przepustowości Q=6300 m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanej w ramach 
przedsięwzięcia pn.: „Przyłączenie G.EN GAZ Energia sp. z o.o. w gm. Czernica i Jelcz-Laskowice 
w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego 
podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” lokalizowanej na terenie 
działek nr 15/6, 15/7, 15/8 AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski, 
województwo dolnośląskie.
Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy 
oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach 
pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340- 
65-03). Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 5 lutego 2021 
roku -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Gminy Czernica, jako ten w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu 
uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym.


