
WOJEWODADOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 20 grudnia 2022 r.
IF-PP.747.78.2022.AK

OBWIESZCZENIEWOJEWODYDOLNOŚLĄSKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2b, W związku z art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 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 ze zm.; dalej: ustawa) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.; dalej: kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 listopada
2022 r. (data wpływu: 10.11.2022 r.), uzupełnionego dnia 25 listopada 2022 r., zmienionego dnia
16 grudnia 2022 r., złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Przemysława Prucnala —

Zastępcę Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu

zawiadamiam,
że dnia 20 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Nr I—Pg-81/22 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego W Świnoujściu w zakresie skutków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dla zadania
pn.: „Likwidacja połączeń elektrolitycznychwe wskazanych lokalizacjach: 1.1. Gazociąg
Jeleniów — Radakowice, likwidacja 3 połączeń elektrolitycznych gazociągu DN300
na przekroczeniu gazociągu z drogami — dz. nr: 101/2 obr. Złotniki; 492, 493/2
obr. Koskowice; 1.2. Gazociąg Taczalin — Dziwiszów, likwidacja połączeń elektrolitycznych
na przekroczeniu gazociągu z drogami w 5 miejscach — dz. nr: 30/1 obr. Rzeszówek;
226/3 obr. Chełmiec; 240 obr. Podgórski; 237 obr. Stara Kraśnica; 95/4 obr. Zębowice;
1.3. Gazociąg DN250 Zas. Rozdz. LW-E Tomkowice, likwidacja połączenia
elektrolitycznego gazociągu na przekroczeniu z drogą Warmątowice — Kościelec —

dz. nr: 175 obr. Warmątowice Sienkiewiczowskie; 1.4. Gazociąg Kotowice — Zakęcie
DN300 likwidacja 7 połączeń elektrolitycznych — dz. nr: 126 obr. Kotowice; 104, 79/1
obr. Piersna; 405/1 obr. Żarków; 680 obr. Ruszowice; 16, 15 obr. Huta; 728/1 obr.
Żukowice; 1.5. Gazociąg Żukowice — Żary DN300 — likwidacja połączenia elektrolitycznego
— dz. nr: 11 obr. Gaworzyce; 1.6. Gazociąg Zgorzelec — Jeleniów DN200/250 likwidacja
połączenia elektrolitycznego w miejscowości Żarska Wieś — dz. nr: 254/3, 255/2, 255/4
w obr. Żarska Wieś; 1.7. Gazociąg Bolesławiec — Chościszowice — Jeleniów DN300 —

likwidacja dwóch zwarć elektrolitycznych w miejscowości Zabłocie i Bolesławiec —

dz. nr: 8 obr. Zabłocie; 575/4 obr. Bolesławiec” w odniesieniu do niżej wymienionych działek
gruntu:
powiat legnicki, gmina Krotoszyce, obręb 0018 Złotniki, działka nr: 41/4,
powiat złotoryjski, gmina Świerzawa:_obręb 0008 Rzeszówek, działka nr: 16/2 i 27/4; obręb
0006 Podgórki, działka nr: 73/14, 246/5; obręb 0011 Stara Kraśnica, działka nr: 537, 218/1, 535,
powiat jaworski, gmina Paszowice, obręb 0012 Zębowice, działka nr: 84/2,
powiat głogowski:
gmina Głogów, obręb 0011 Ruszowice, działka nr: 406/4,
gmina Żukowice, obręb 0014 Żukowice, działka nr: 738,
powiat bolesławiecki:
gmina Bolesławiec, obręb 0032 Bolesławice, działka nr: 653/19 i 653/20,
gmina Nowogrodziec, obręb 0010 Zabłocie, działka nr: 13.



Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja Nr I—Pg-81/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
W Swinoujściu podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 49 @ 2 kpa, wskazuję dzień 29 grudnia 2022 r. — data ukazania
się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie podmiotowej
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Krotoszyce, Urzędu Miejskiego
W Świerzawie, Urzędu Gminy Paszowice, Urzędu Gminy Głogów, Urzędu Gminy Żukowice,
Urzędu Gminy Bolesławiec, Urzędu Miejskiego W Nowogrodźcu 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
12 stycznia 2023 r.

Z treścią wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.
Nr I-Pg—81/22, można zapoznać się W siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2104, po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym daty i godziny przyjęcia (tel. 71 340-61-95).

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 20 grudnia 2022 r.
Nr I-Pg-81/22 wynosi czternaście dni od dnia, W którym obwieszczenie o jej wydaniu uważa
się za dokonane. Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju iTechnologii
za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Odwołanie od decyzji, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy powinno zawierać zarzuty odnoszące
się do decyzji, określać istotę izakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
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