Wrocław, dnia 23 czerwca 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.16.2015.EDT

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 4 w związku z 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) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

zawiadamiam
że w dniu 12 czerwca 2015 r., na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
(Spółka reprezentowana przez Panią Beatę Potyrałę Zastępcę Dyrektora Oddziału Spółki
we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Imiołek, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia
DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kielczów w ramach
budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin - Radalcowice Galów - Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie województwa dolnośląskiego” - Zakres: działki inwestycyjne - działki leśne
prywatne.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na n/w nieruchomościach:
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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
Zawonia, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu
ogólnopolskim.
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W myśl art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 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 2114,
w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze
publicznego obwieszczenia.
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