
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 marca 2022 r.
IF-PP.747.2.2022.BZK

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 (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 27 stycznia 2022 r. (data wpływu: 
28.01.2022 r.), uzupełnionego dnia 15 lutego 2022 r., skorygowanego dnia 28 lutego 2022 r., 
złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych G A Z-SYSTEM  S.A. z siedzibą 
w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Jolantę Potoczną,

zawiadam iam ,
że dnia 11 marca 2022 r. została wydana decyzja Nr I-Pg-11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycji, w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: przebudowie gazociągu DN250 PN l,6M Pa  
o długości ok. 15 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu 
DN250 PN l,6M Pa w m. Krzewie Wielkie dz. nr 11/6, obręb Krzewie Wielkie, identyfikator 
działki: 021201_5 .0001 .ll/6” w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu:

Lp. Powiat Gmina
Obręb

ewidencyjny
AM N r działki

1. lwówecki Gryfów  Śląski -  obszar w iejski Krzew ie W ielkie 1 11/6
2. lwówecki Gryfów  Śląski -  obszar w iejski Krzew ie W ielkie 1 10/1
3. lwówecki Gryfów  Śląski -  obszar w iejski Krzew ie W ielkie 1 10/2
4. lwówecki Gryfów  Śląski -  obszar w iejski Krzew ie W ielkie 1 11/3
5. lwówecki Gryfów  Śląski -  obszar w iejski Krzew ie W ielkie 1 460

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja nr I-Pg-11/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, wskazuję dzień 18 m arca 2022 r. -  data ukazania 
się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie podmiotowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 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 1 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2b oraz art. 34 ust. 2, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy termin 
do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2022 r. 
Nr I-Pg-11/22 wynosi czternaście dni od dnia, w którym obwieszczenie o je j wydaniu uważa



się za dokonane. Odwołanie od decyzji wnosi się 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.

i. uK. WOJEWOD OLNOŚIASKIEGO


