WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 19 lipca 2021 roku

IF-PP.747.50.2021.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie
terminalu
N a podstawie art. 12 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz.U.
2020 r., poz. 1866 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zwanej dalej
Kpa
zawiadamiam,
Ze Wojewoda Dolnośląski na wniosek z dnia 11.06.2021 roku (data wpływu 18.06.2021 roku),
złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie,
reprezentowaną przez Pana Przemysława Prucnala - Z-cę Dyrektora Oddziału we Wrocławiu,
na podstawie pełnomocnictwa N r Z/P/675/18 z dnia 07.09.2018 roku, wydał decyzję
Nr I-Pg-48/21 zmieniającą decyzję Wojewody Dolnośląskiego N r I-Pg-40/15 z dnia 20
października 2015 roku (znak sprawy IF-PP.747.44.2015.GM2) o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia Zdzieszowice - Wrocław DN
1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
obejmującego: Odcinek I Brzeg-Zębice-Kiełczów i Odcinek II Zdzieszowice-Brzeg na terenie
województwa dolnośląskiego, uchyloną w części decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 26 lipca 2016 roku, znak: DLI.L6620.46.2015.AN.il przekazującą sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji i orzekającą w tym zakresie, co do istoty sprawy,
a w pozostałej części utrzymującą w mocy ww. decyzję, oraz zmienioną decyzją Ministra
Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku znak: DLI.I.4620.10.2019.EŁ.6.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy
Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-6503).
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa - zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia 28 lipca 2021 roku tj. dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, właściwych miejscowo, ze względu
na lokalizację przedmiotowej inwestycji, urzędach gmin w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronach podmiotowych urzędów gmin, Urzędu Wojewódzkiego, ze skutkiem doręczenia
na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy
i Lechnologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni
od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie
o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istoty i zakres
żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się
prawa do odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem
możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
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