OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz 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.)
zawiadamiam,
że na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r. (skorygowany w dniu 23 kwietnia 2014 r.), zostało wszczęte
w trybie art. 36a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), postępowanie
administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewody
Wielkopolskiego Nr 144/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn – Odolanów: Etap II Turek Odolanów, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 85,3 km – odcinek od granicy
gminy Przykona z gminą Turek do działki nr 1034 w obr. Gliśnica, gm. Odolanów”.
Zakres zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę przedstawiony w zamiennym projekcie
budowlanym, obejmuje rozwiązanie kolizji projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700
z istniejącym rurociągiem paliwowym DN 250, w miejscu ich skrzyżowania na terenie działki
nr 276, obręb Tarchały Wielkie, Gmina Odolanów.
Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek C pok. 237 - w godzinach pracy
urzędu (poniedziałek 8.00–16.00, wtorek – piątek 8.00–15.00, tel. 61-854 14 86).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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