
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 15 kwietnia 2021 r.

IF-PP.747.16.202 l.ESZ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA WEJŚCIE NA TEREN NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19a i 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku 
o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1866, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lutego 2021 r. (data wpływu: 25.02.2021 r.), 
uzupełnionego dnia 22 marca 2021 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą Biuro 
Projektowe SYNTKCH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze

zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-17/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zezwolił na wejście 
na teren niżej wymienionej nieruchomości:

Lp. Pow iat G m ina O bręb Nr działki A M

1. Świdnicki Strzegom Olszany 629/1 2

w celu uzyskania dostępu/dojazdu do nieruchomości na której będzie wykonana odkrywka/wykop 
kontrolny istniejącego gazociągu dla realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie 
terminalu, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy, tj. Zadania I: Remont gazociągu DN300 PN 
6,3MPa relacji Tomkowice -  Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 -  odg. Świebodzice -  
likwidacja 4 wypłyceń w miejscowości Olszany.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja nr I-Pgz-17/21 o zezwoleniu na wejście na teren 
nieruchomości podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.04.2021 r. Nr I-Pgz-17/21, 
można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty 
i godziny przyjęcia (teł. 71 340-66-84).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, wskazuję dzień 19 kwietnia 2021 r. -  data ukazania się 
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, jako ten, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie. Na podstawie art. 12 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 3 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii, 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 ustawy).
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