
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.10.2021 .MN

Wrocław, dnia 29 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie, art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 38 pkt 2 lit. zg 

i 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 2020 r. 
poz. 1866, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zaw ia d a m ia m ,

że na wniosek Inwestora -  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez 
pełnomocnika Panią Danutę Mękalską, złożony dnia 18 maja 2021 r., uzupełniony pod 
względem formalnym i zmieniony co do zakresu dnia 14 czerwca 2021 r., zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: 
„Przebudowa stacji redukcyjno -  pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia Lubiechów 
kierunek Wałbrzych i kierunek Polanica” w ramach zadania „SRP Lubiechów kierunek 
Wałbrzych, SRP Lubiechów kierunek Polanica” -  Wykonanie dokumentacji 
projektowej robót budowlano -  montażowych -  SRP Lubiechów (k/Polanica 
i k/Wałbrzych)”,

przewidzianego do realizacji na nieruchomościach:

L .p.
N u m er d zia łk i 
ew id en cyjn ej  

objętej in w esty cją

A rk u sz
m apy

O b ręb  ew id en cy jn y J ed n o stk a  ew id en cyjn a

1 116 7 0001, Szczawienko Nr 1 Jedn. ewid. 026501_1 M. Wałbrzych

2
115/4 (przed podziałem) 

115/5* (po podziale)
7 0001, Szczawienko N r 1 Jedn. ewid. 026501_1 M. Wałbrzych

3
115/4 (przed podziałem) 

115/6' (po podziale)
7 0001, Szczawienko N r 1 Jedn. ewid. 026501_1 M. Wałbrzych

4 118 7 0001, Szczawienko Nr 1 Jedn. ewid. 026501_1 M. Wałbrzych

* Numer działki powstałej po podziale działki nr 115/4, AM-7, obręb 0001 Szczawienko Nr 1, jednostka ewidencyjna 026501 1 
M. W ałbrzych, zatwierdzonym decyzją W ojewody Dolnośląskiego N r I-Pg-28/21 z dnia 7 maja 2021 r. (znak: 
IF-PP.747.21.2021.ESZ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
wskazuję dzień 1 lipca 2021 r. -  data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 
Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa 
się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 15 lipca 2021 r.



Informuję, zgodnie z przepisem art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że strony postępowania uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym 
materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących 
mieć znaczenie dla sprawy - w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego 
obwieszczenia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu -  plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria).

Strony postępowania będą przyjmowane wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu 
wizyty telefonicznie lub emaliowo:

- (71) 340-67-75 (email: m.nowak@duw.pl).
Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 

we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.

Z up. WOJEWGUY UjOLMGSLĄSKKGO
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