WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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Wrocław, dnia 8 kwietnia 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. j
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) w związku z art. 36a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn.) 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),

zaw iadam iam
że w dniu 8 kwietnia 2015 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 6 /15, zmieniającą
własną decyzję Nr 2/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. (zmienioną decyzjami tego Organu z dnia
1 września 2014 r., Nr 20/14 i z dnia 18 września 2014 r., Nr 22/14), zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Galów - węzeł Kiełczów,
w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin Radakowice - Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie województwa dolnośląskiego” - zakres: działki inwestycyjne - bez działek
leśnych, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego w zakresie
zmiany zagospodarowania terenu dotyczącej lokalizacji gazociągu, spowodowanej
wydłużeniem przewiertu w ramach przekroczenia drogi powiatowej nr 1916D (ulica
Kiełczowska w Mirkowie). Przewiert wydłużono z długości L=34,3 m do długości L=72,5
m. Przyjęte rozwiązanie zamienne realizowane będzie na następujących
nieruchomościach:
- działka nr 21/36, AM-1, obręb Mirków - KW 27427;
- działka nr 331/1, AM-1, obręb Mirków - KW WR1E/00088164/1;
- działka nr 20/4, AM-1, obręb Mirków - KW WR1E/00068928/9.
Z treścią w/w decyzji Wojewody Dolnośląskiego zapoznać się można w siedzibie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1,
pokój 2114, 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 Gminy
Miękinia, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Urzędu Miasta i Gminy Oborniki Śląskie, Urzędu
Gminy Wisznia Mała, Urzędu Gminy Długołęka, 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.

