
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 29 grudnia 2021 roku

IF-PP.747.96.2021.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 155 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa w związku 
z art. 8 ust. 1 pkt 1) - 4) i art. 36a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz.U. 2021 r., poz. 
1836) zwanej dalej ustawą

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 08.12.2021 roku (data wpływu 
10.12.2021 roku), 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, na podstawie 
pełnomocnictwa nr OW-DI.015.123.2014.69 z dnia 20.08.2021 roku, w sprawie zmiany ostatecznej 
z dniem 17 grudnia 2021 roku decyzji Wojewody Dolnośląskiego: Nr LPg-82/21 z dnia 15 listopada 
2021 roku (znak sprawy 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 - wyplycenia 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_l 
m. Świebodzice, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy 
oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach 
pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340- 
65-03). Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kpa, wskazuję dzień 4 stycznia 2022 roku - data ukazania się 
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i Urzędu Miejskiego w Strzegomiu i Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, jako te w których 
nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od 
wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym.
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