Wrocław, dnia 17 maja 2017 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.9.2017.EDT

O B W IE SZ C Z E N IE W O JE W O D Y D O L N O ŚL Ą SK IE G O
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 38 pkt 2 lit. j,
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 2016 r.,
poz. 1731, zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2260), art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23, z późn. zm.),
zawiadamiam
że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (upoważniony do działania w imieniu i na rzecz Spółki Pani Beata Potyrała Zastępca Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSLEM S.A. we Wrocławiu), działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Grzesiaka,
złożony w dniu 13 kwietnia 2017 r., skorygowany w dniu 21 kwietnia 2017 r. oraz uzupełniony
pod względem formalnym w dniu 9 maja 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 19/16 z dnia 13 października 2016 r.,
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa
przyłącza elektroenergetycznego w ramach zadania: „Budowa regulatora w m. Taczalin
wraz z systemem zabezpieczającym na styku sieci o ciśnieniu MOP 8,4 MPa/MOP 5,5 MPa
w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) - Taczalin Radakowice - Galów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie województwa dolnośląskiego”, w zakresie zmiany przebiegu trasy przyłącza
elektroenergetycznego na działkach nr 334/2, nr 335/2, nr 336/3, nr 392, nr 376/2, nr 366, nr 131,
nr 119/1, AM-1, obręb Taczalin, jednostka ewidencyjna Legnickie Pole.
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
Legnickie Pole, na stronach internetowych wymienionych Urzędów 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 2114,
w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze
publicznego obwieszczenia.

