Wrocław, dnia

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

lutego 2021 r.

IF-PP.747.13.2021.AK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1866, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

zaw iadam iam
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 22 lutego 2021 r. (data
wpływu: 23.02.2021 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą
Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda Sp. j. z siedzibą w Jeleniej Górze, w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższej nieruchomości:
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Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień
5 marca 2021 r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz w prasie
o zasięgu ogólnopolskim, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie
niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane
ze skutkiem prawnym z dniem 19 marca 2021 r.
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 2104, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-95). Uprawnienie
to przysługuje stronie, w każdym stadium postępowania.
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