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Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 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. i, 
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 2014 r., 
poz. 1501) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 183),

zawiadam iam

że w  dniu 20 stycznia 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 1 /15, zmieniającą własną 
decyzję Nr 3/13 z dnia 3 lipca 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 
na budowę inwestycji pn.: zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę 
inwestycji pn.: Budowa Tłoczni Gazu Jeleniów II (działka nr 1158, nr 1161/1, nr 1161/5, nr 
1161/7, nr 1161/12, AM-4, obręb 0009, Wykroty, jednostka ewidencyjna 020104 5 
Nowogrodziec-obszar wiejski), w ramach zadania „Rozbudowa Tłoczni Jeleniów”,

w części dotyczącej: 
zatwierdzenia projektu budowlanego
w następujący sposób:
zatwierdzam projekt budowlany zamienny i udzielam pozwolenia na budowę
w zakresie:
zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym, zagospodarowania terenu, drogowym, 
urządzeń i sieci technologicznych, sieci sanitarnych, sieci elektrycznych, sieci i instalacji 
telekomunikacyjnych oraz sieci ochrony katodowej.

W  zakresie architektoniczno-budowlanym rozwiązania zamienne obejmują zmianę 
zagospodarowania terenu, parametrów obiektów i zmianę usytuowania budynków i urządzeń 
związanych z funkcjonowaniem tłoczni:
a) chłodnice agregatów,
b) kominy agregatów,
c) budynki agregatów sprężających z instalacjami,
d) budynki sterowania agregatem,
e) chłodnice gazu procesowego,
f) budynek stacji sprężonego powietrza,
g) budynek SRP,
h) budynek kotłowni i AKP,
i) kolumna wydmuchowa,
j) podziemny zbiornik kondensatu,
k) stacja filtroseparatorów,
1) ZZU (ZZU wylot, ZZU wlot, Rewers),
m) studzienka wodomierzowa,
n) zbiorniki sprężonego powietrza,
o) komory pomiarowe,
p) stacja azotu,
q) układ redukcji sprężonego powietrza,



r) zbiornik wody płuczącej,
s) ZZU sprężarek z obejściem,
t) filtry stacji redukcyjno-pomiarowej.
W zakresie drogowym rozwiązania zamienne obejmują:
a) budowę dróg i placów manewrowych,
b) budowę chodników i placów technologicznych,
c) rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych
W zakresie urządzeń i sieci technologicznych rozwiązania zamienne obejmują:
a) tłocznię gazu,
b) stację redukcyjno-pomiarową potrzeb własnych,
c) stację sprężonego powietrza,
d) stację azotu,
e) rurociągi gazu procesowego, gazu paliwowego, wydmuchowe-odpowietrzające,

kondensatu, wody płuczącej, sprężonego powietrza, azotu i oleju.
W zakresie sieci sanitarnych rozwiązania zamienne obejmują:
a) przyłącze wody przeciwpożarowej i sieć wody przeciwpożarowej z hydrantami H80 wody

przeciwpożarowej,
b) odwodnienie terenu z wód deszczowych.
W zakresie sieci elektrycznych rozwiązania zamienne obejmują:
a) kablowe linie zasilające obiekty kubaturowe i urządzenia elektroenergetyczne,
b) kablowe linie zasilające oświetlenie terenu,
c) sieci uziemiające.
W zakresie sieci i instalacji telekomunikacyjnych rozwiązania zamienne obejmują:
a) budowę kanalizacji kablowej,
b) budowę sieci telefonicznej,
c) budowę i przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
d) okablowanie strukturalne,
e) budowę systemu sygnalizacji pożaru SAP oraz systemu gaszenia pożaru SUG,
f) budowę systemu elektronicznej ochrony obiektu: systemu sygnalizacji włamania

i napadu SSWiN, systemu monitoringu wizyjnego CCTV, systemu kontroli dostępu,
g) wykonanie instalacji telekomunikacyjnych.
W zakresie sieci ochrony katodowej rozwiązania zamienne dotyczą:
a) uziomu anodowego głębokiego,
b) słupka anodowego,
c) punktów pomiarowych ochrony katodowej.

Z treścią w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego zapoznać się można w siedzibie 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 
pokój 2109, w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nowogrodźcu, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim.

Upływ czternastu dni, w ciągu których niniejsze obwieszczenie zostało podane 
do publicznej wiadomości w sposób określony powyżej powoduje, że czynność doręczenia 
decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.


