
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
IF-PP.747.14.2014.GM2

Wrocław, dnia 4 lipca 2016 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Na podstawie art. 151 § 1 ust. 2, 145 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 1 oraz z art. 38 ust. 2) pkt j) 
i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1501 ze zm.)

zawiadamiam właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,

że w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną 
decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku, znak: 
IF-PP.747.14.2014.GM2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji, w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, w Świnoujściu, polegającą 
na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP8,4 MPa na odcinku od ZZU 
Czeszów do ZZU Wierzchowice, w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) -  
Taczalin -  Radakowice - Gałów -  Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski 
wydał dnia 4 lipca 2016 roku decyzję Nr I-Pg- 20/16, którą:

1. Uchylił decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 z dnia 13 stycznia 2015 roku, znak: 
IF-PP.747.14.2014.GM2 w części obejmującej załącznik graficzny nr 2, stanowiący projekt 
podziału nieruchomości działek nr 921, 889/292, 867/292 AM-1, obręb 0004 Czeszów 
zatwierdzony przez Starostę Trzebnickiego zgodnie z operatem GKK.6640.358.2014 z dnia 
07.05.2014 roku, ze względu na występujące błędy następującej treści:

w tabeli określającej wykaz zmian gruntowych w zakresie stanu starego (przed podziałem 
działek 921 i 867/292):
w odniesieniu do działki nr 921 AM-1, obręb 0004 Czeszów
jest: Bs -  0,20 ha, Ls -  24,19 ha razem 24,3900 ha -  wystąpiło złe oznaczenie rodzaju użytku 

Bs
winno być: Ba -  0,20 ha, Ls -  24,19 ha razem 24,3900 ha;
w odniesieniu do działki nr 867/292 AM-1, obręb 0004 Czeszów
jest: Ba -  0,06 ha, Ls -  1,18 ha -  wystąpiła nieprawidłowa powierzchnia użytku Ls
winno być: Ba -  0,06 ha, Ls -  5,77 ha

w tabeli określającej wykaz zmian gruntowych stanu nowego (po podziale działki nr 921): 
w odniesieniu do działki nr 921/2
jest: Ba -  0,0304 ha, Ls -  0,0494 ha razem: 0,0797 ha -  wystąpiła nieprawidłowa powierzchnia 

użytku Ls
powinno być: Ba -  0,0304 ha, Ls -  0,0493 ha razem: 0,0797 ha 
w odniesieniu do działki nr 921/3
jest: Ba -  0,18 ha, Ls -  23,53 ha razem: 23,74 ha - wystąpiła nieprawidłowa powierzchnia 

użytków Ba i Ls 
winno być: Ba -  0,17 ha, Ls -  23,57 ha razem: 23,74 ha.
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i orzekł w tym zakresie poprzez ustalenie nowego załącznika graficznego, stanowiącego projekt 
podziału nieruchomości działek nr 921, 889/292, 867/292 AM-1, obręb 0004 Czeszów 
zatwierdzony przez Starostę Trzebnickiego zgodnie z operatem 1948-1/2014 z dnia 29.04.2016 
roku.

2. W pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/15 
z dnia 13 stycznia 2015 roku, znak: IF-PP.747.14.2014.GM2.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu 
Gminy Krośnice i Urzędu Gminy Zawonia.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu re gazyfikacyjne go 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się 
do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, 
w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 
Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty odnoszące się 
do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać 
dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 przywołanej ustawy).
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