Wrocław, dnia 11 października 2021 roku

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.747.64.2021.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie
terminalu
Na podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ) zwanej dalej ustawą
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 sierpnia 2021 roku (data wpływu: 17.08.2021 r.), uzupełnionego dnia 13 września 2021
roku oraz 16 września 2021 roku, złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę
Synowiec-Juda

zaw iadam iam ,
że została wydana dnia 11 października 2021 r. decyzja Nr I-Pg-68/21 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN
6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Woda” w odniesieniu do niżej wymienionych działek
gruntu: _____________ ______________ ______ _________________ _________________________
Lp.
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w ojew ództw o dolnośląskie, p o w iat legnicki,

1.

020908_2 Ruja

0003 Janowice

1

22/1
RHIa, RHIb, RIVa, RIVb,
LIII

2.

020908_2 Ruja

0003 Janowice

1

22/2
RHIa, RHIb, RIVa, RV, LIII

3.

020908_2 Ruja

0003 Janowice

1

23
RIVa

4.

020908 2 Ruja

0003 Janowice

1

152 (SP)
W
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przełożenie odcinka istniejącego
gazociągu
- pas m ontażowy/strefa kontrolow ana
przełożenie odcinka istniejącego
gazociągu - pas montażowy, strefa
kontrolowana
przełożenie odcinka istniejącego
gazociągu - pas montażowy, strefa
kontrolow ana
rozbiórka istniejącego gazociągu
- pas montażowy
przełożenie odcinka istniejącego
gazociągu - pas montażowy, strefa
kontrolow ana
budow a gazociągu - pas montażowy,
strefa kontrolow ana
budow a gazociągu - pas montażowy,
strefa kontrolowana
budowa gazociągu - pas montażowy,
strefa kontrolow ana
przełożenie odcinka istniejącego
gazociągu - pas m ontażowy (dojazd
tym czasowy), strefa kontrolow ana

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja nr I-Pg-68/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu,
w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwym ze względu
na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach
podmiotowych tej gminy i urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, wskazuję dzień 18 października 2021 roku - data ukazania się
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie podmiotowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Ruja oraz w prasie o zasięgu
ogólnopolskim jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Na podstawie art. 12 ust.
2a ustawy zawiadomienie niniejsze, po upływie czternastu dni od dnia ukazania się
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Przestrzennej i stronie podmiotowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, uważa się za dokonane ze skutkiem
prawnym z dniem 2 listopada 2021 roku.
Ponadto na podstawie art. 12a ustawy, z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego
Nr I-Pg-68/21 z dnia 11 października 2021 roku można się zapoznać w Biuletynie Informacji
Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (www.bip.duw.pl) w dniach
18 października 2021 roku do dnia 1 listopada 2021 roku.
Jednocześnie wskazuję dzień 25 października 2021 roku - jako datę udostępnienia treści
decyzji N r I-Pg-68/21 w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
godziny przyjęcia (tel. 71 340-65-03).
Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za
pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie
o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
Odwołanie od decyzji, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy powinno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę 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 wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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