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Wrocław, dnia 10 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19a i 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
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 9 maja 2022 r. (data wpływu: 11.05.2022 r.), złożonego przez 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez 
pełnomocnika Pana Arona Wiśniewskiego reprezentującego firmę GAS-ENGINEERING Jerzy 
Heider z siedzibą w Rudzie Śląskiej

zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, decyzją Nr I-Pgz-26/22 z dnia 10 czerwca 2022 r. wydaną na rzecz 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, zezwolił na wejście
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w celu przeprowadzenia prac niezbędnych (wydzielenie niezbędnego pasa technologicznego 
do przejazdu przez teren w/w nieruchomości dla zapewnienia dojazdu do miejsca prac 
na działkach nr 119 i 126 AM-1, obręb 0021 Kiełczówek, gmina Długołęka) do sporządzenia 
wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 
ustawy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Likwidacja 5 wypłyceń na gazociągu 
-  zamknięcie Obwodnicy Wrocławia, odg. Jeszkowice -  Kiełczów węzeł w miejscowościach 
Jeszkowice, Kiełczówek, Dobrzy ko wice”.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja nr I-Pgz-26/22 o zezwoleniu na wejście na teren 
nieruchomości podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, wskazuję dzień 21 czerwca 2022 r. -  data ukazania się 
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronach podmiotowych 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Długołęka 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 Publicznej i stronie podmiotowej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 
5 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2b oraz art. 34 ust. 2, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy 
termin do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. 
Nr I-Pgz-26/22 wynosi czternaście dni od dnia, w którym obwieszczenie o jej 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.




