
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-PP.747.96.2021.GM2

Wrocław, dnia 18 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie art. 12 ust. 2 piet 2, w związku w związku z art. 36a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o inwestycjach w zab'esie terminalu regazyfikacyjnego sh'oplonego gazu ziemnego 
w> Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 
zwanej dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 grudnia 2021 r. (data wpływu 10.12.2021 r.), 
złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę 
Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-4/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. wydaną na rzecz 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie zmienił ostateczną 
z dniem 17 grudnia 2021 r. decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 
2021 r. (znak: IF-PP.747.76.2021.GM2) o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu 
przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, 
wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu 
do miejsca planowanych prac, do dokonania zgłoszeń o których mowa w art. 19f ust. 1 i art. 19e 
ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,, Gazociąg Tomkowice — 
Lubiechów, ZZU Olszany 2 -  odg. Świebodzice DN300 PN  6,3 MPa -  wyplycenią w obr. Olszany 
i Pelcznica”, stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy 
na terenie działek nr 805 AM-2, obręb 0013 Olszany, obręb ewidencyjny 021906 5 Strzegom 
- obszar wiejski i nr 127 AM-3 obręb 0001 Pełcznica 1, obręb ewidencyjny 021902 1 
m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja nr I-Pg-4/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniająca 
decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-82/21 z dnia 15 listopada 2021 r. (znak: IF-PP.747.76. 
2021 .GM2) podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuję dzień 21 stycznia 2022 r. - data ukazania się 
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie podmiotowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim. 
Na podstawie art. 12 ust. 2a ustawy zawiadomienie niniejsze, po upływie czternastu dni od dnia 
ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 4 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2b oraz art. 34 ust. 2 ustawy termin do wniesienia odwołania od decyzji 
Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-4/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. wynosi czternaście dni od dnia, 
w którym obwieszczenie ojej wydaniu uważa się za dokonane.



Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy, strony postępowania mają prawo zapoznać się 
z treścią decyzji w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, plac 
Powstańców Warszawy 1 w Wydziale Infrastruktury, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym daty i godziny przyjęcia (teł. 71 340-65-03).

Od decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-4/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. służy prawo 
złożenia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody 
Dolnośląskiego. 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.


