
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 października 2021 roku

IF-PP.747.76.2021.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. Ib, w związku z art. 19a ust. 1, art. 19 ust. Ib 

i art. 38 ust. 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1866, 
ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) zwanego dalej Kpa,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 20 września 2021 roku (data 
wpływu: 24.09.2021 roku), uzupełniony dnia 07.10.2021 roku, złożony przez Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez pełnomocnika 
Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
- w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań 
geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz 
tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne 
do dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice — Lubiechów, ZZU Olszany 2 — odg. 
Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa -  wypłycenią w obr. Olszany i Pelcznica ’’stanowiącego 
inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy.
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1. świdnicki
021906_5 Strzegom - 

obszar wiejski
Olszany
(0013)

805 
(RHIa, R IV b)

2 SW1S/00003522/2
badania geologiczne 

wykop kontrolny

2. świdnicki 021902_1
Świebodzice - miasto

Pelcznica 1 
(0001)

127 
(RII, RHIa, 

R lllb, RIVa, 
RIVb, R V )

3
-

badania geologiczne 
wykop kontrolny

Zgodnie z art. 8 ust. 3 i 3a ustawy w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia 
nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na teren nieruchomości,
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście 
na teren nieruchomości

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są zobowiązani 
do zgłoszenia Wojewodzie Dolnośląskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego.
Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego 
właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Informuję ponadto, że stosownie do art. 41 § 1 Kpa -  w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie adresu. W myśl art. 41 §2 Kpa, w razie zaniedbania obowiązku, określonego 
w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku z art. 49 § 2 Kpa, zawiadomienie 
pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
13 października 2021 roku tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie podmiotowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W myśl art. 10 § 1 Kpa oraz art. 8 ust. Ib ustawy, strony postępowania mają prawo 
do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag 
w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy pl. Powstańców 
Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, w pokoju nr 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-03). Uprawnienie to przysługuje stronie, 
w każdym stadium postępowania.
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