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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.Ł: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1501 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

z a w ia d a m ia m

o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej 
Gryfów Śląski w ramach budowy gazociągu Jeleniów -  Dziwiszów wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek z dnia 19 
stycznia 2016 r., (data wpływu dnia 20.01.2016 r.) uzupełniony dnia 12.02.2016 roku (data 
wpływu 15.02.2016 r.) złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
w Warszawie, Oddział we Wrocławiu, działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę 
Kosmalską TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Powiat lwówecki/miasto Gry fów Śląski

Lp. W łaściciel/użytkow nik O bręb Nr księgi wiecz. Nr działki

1.
Skarb Państwa 

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

0001 Gryfów Śląski 
AM 3

JG1S/00030931 184/3

W przypadku gdy po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji 
w zakresie terminalu w drodze niniejszego obwieszczenia, nastąpi:

• zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,

• przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 
wnioskiem, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy, wskutek innego zdarzenia 
prawnego
nabywca, a w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy, nabywca

1 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.

W myśl art. 8 ust 2 pkt 1 ustawy, nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego, objęta wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu

1



lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, nie może być przedmiotem obrotu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 2 
pkt 1 jest nieważna.

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 i stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

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 nr 2110, w godzinach pracy 
Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia.
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