OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.,
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
zawiadamiam
o wydaniu na wniosek inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu, w dniu 18 kwietnia 2013 r. decyzji o pozwoleniu
na budowę Nr 160/13 dla inwestycji pn.:
„Rozbudowa węzła Odolanów – Etap 1 – Dostosowanie do pracy na ciśnieniu 8,4 MPa
i połączenia z nowym gazociągiem Gustorzyn – Odolanów DN 700”
zlokalizowaną na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki
o numerach 1027/3, 1025/1, 1026/3, 1026/5, 1030/3, 1030/5, 1031/4, 1031/7, 1031/9, 1032/1, 1033/2,
1032/6, 1031/8, 1031/6, 1032/4, 1032/5, 1033/1, obręb 0003 Gliśnica, gmina Odolanów.

.

Strony mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, budynek C pok. 237 - w godzinach
pracy urzędu (poniedziałek 9.30–16.00, wtorek – piątek 8.15–14.45, tel. 61-854 14 86).
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, stronie niezadowolonej
z podjętego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia odwołania do Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego
Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Jacek Wróblewski
Kierownik Oddziału
Administracji Architektoniczno - Budowlanej
w zakresie Dróg, Gospodarki Wodnej, Kolei
i Terenów Zamkniętych
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