
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.13.2021 .MN

Wrocław, dnia 3 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie, art. 12 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 

lit. zg, 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 2020 r. 
poz. 1866, z późn. zm.), art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,
Ze na wniosek Inwestora -  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez 
pełnomocnika Panią Agatę Synowiec -  Judę, w dniu 3 września 2021 r. Wojewoda Dolnośląski 
wydał decyzję Nr 18/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 
budowę odcinka gazociągu DN 300 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z:

-  rowem R-F (potok Drożnica),
-  drogą krajową Nr 34

wraz z unieczynnieniem odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: 
„Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice -  
Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 -  odg. Świebodzice -  likwidacja wypłycenia 
w miejscowości Świebodzice”, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach:________

L.p. N um er działki ew idencyjnej 
objętej inw estycją

A rkusz
m apy

O bręb ew idencyjny Jednostka  ew idencyjna

1 119/3 2 0001 Pelcznica 1 021902_1 Świebodzice

2 238/4 8 0001 Pelcznica 1 021902_1 Świebodzice

3 318/3 8 0001 Pelcznica 1 021902_X Świebodzice

4 10/3 4 0002 Pelcznica 2 021902_1 Świebodzice

5 52/3 4 0002 Pelcznica 2 021902_1 Świebodzice

6 52/4 4 0002 Pelcznica 2 021902_1 Świebodzice

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
wskazuję dzień 8 września 2021 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 
Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa 
się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 22 września 2021 r.

Z treścią ww. decyzji Wojewody Dolnośląskiego można zapoznać się w siedzibie 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, 
pok. 2103 (kancelaria).



Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu 
wizyty telefonicznie lub emaliowo:

- (71) 340-67-75 (email: m.nowak@duw.pl).

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.

Jednocześnie informuję, że treść powyższej decyzji została udostępniona na okres 
14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 
8 września 2021 r.
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