
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 lutego 2021 roku
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjne go skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 
256 ze zm.) zwanego dalej kpa

zawiadam iam ,
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: budowa polegająca na likwidacji wypłycenia 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa -  relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów 
segment Oltaszyn-ZZU Budziszów w miejscowości Budziszów w ramach Zadania IV 
„Remont gazociągu wykokiego ciśnienia DN300 MOP5,5MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa/Jeleniów 
segment Ołtaszyn ZZU Budziszów, w miejscu wypłycenia w miejscowości Budziszów”, 
na wniosek z dnia 1 lutego 2021 roku (data wpływu 02.02.2021 roku) złożony przez Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółkę Akcyjną w Warszawie, działającą przez 
pełnomocnika Pana Igora Zamirskiego reprezentującego Pracownię Projektową Igor Zamirski 
z siedzibą w Miliczu.

Oznaczenie nieruchomości objętych inwestycją zgodnie z wnioskiem inwestora.

Lp. Obręb ewidencyjny AM Nr dz. Użytek

jednostka ewidencyjna 022305_2 gmina Kobierzyce, powiat wrocławski

1 [0003]
Budziszów 1 60 (SP) ROIa, RHIb, RIVa

2
[0003]

Budziszów
1 81 (SP) W

3
[0003]

Budziszów
1 57 Bz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie pozostałych stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 5 lutego 2021 roku, 
tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w Urzędzie Gminy Kobierzyce, w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie podmiotowej DUW we Wrocławiu, a także w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej 
terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym od wskazanego powyżej terminu. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 Kpa, strony 
postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy 
-  w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, PI. Powstańców 
Warszawy 1, Wydział Infrastruktury, pokój 2110, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (teł. 71 340-65-03) a także mają prawo 
wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań jak również 
składać ewentualne uwagi do dnia wydania decyzji.


