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Wrocław, dnia 19 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 155 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1501 ze zm.)

zawiadam iam ,

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 8 sierpnia 2016 roku, Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Dominika 
Ptaka -  Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego nr I-Pg-22/16 z dnia 14.07.2016 Roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie regulatora na gazociągu DN500MOP8,4MPa 
na kierunek Wrocław w miejscowości Czeszów w ramach budowy gazociągu granica 
Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) -  Taczalin -  Radakowice -  Galów -  Wierzchowice (powiat 
milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 
dolnośląskiego.

Wnioskowana zmiana decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-22/16 z dnia 14.07.2016 
roku wynika z konieczności zmiany zagospodarowania terenu w obrębie działki nr 71/9 AM-1 obręb 
0022 Złotów stanowiącej teren inwestycji (powstałej po podziale działki nr 71/5 AM-1 obręb 0022 
Złotów) i polegać będzie na zmianie załącznika graficznego nr 1.
Projektowana zmiana zagospodarowania terenu w obrębie działki nr 71/9 AM-1 obręb 0022 Złotów 
spowodowana jest koniecznością wydłużenia przebiegu drogi dojazdowej aż do granicy z działką 
sąsiednią w celu uzyskania dostępu komunikacyjnego do planowanej na tej działce w przyszłości 
przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System inwestycji objętej odrębnym 
postępowaniem administracyjnym. W związku z powyższym konieczna jest także zmiana 
zagospodarowania polegająca na przesunięciu dwukierunkowego ultradźwiękowego układu 
pomiarowego DN400MOP8,4MPa, gazociągu łączącego dwuciągowy układ regulacji ciśnienia gazu 
z ultradźwiękowym układem pomiarowym, kontenera układu pomiarowego oraz instalacji AKP, 
elektrycznych i uziomowej.

Pozostałe ustalenia decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-22/16 z dnia 14.07.2016 roku 
pozostają bez zmian.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz 
składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach pracy Urzędu, 
w terminie 7 dni po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronach 
internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Urzędu Gminy Zawonia.
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