
 

WOJEWODA ŚLĄSKI      Katowice, 24-01-2022 

 
 

IFXIII.747.2.2022 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz  

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 735 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa  

Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø450PE na odcinku inwestycji obejmującej obszar od 

rejonu skrzyżowania ulic Strażackiej i Śląskiej (DW492) na terenie Gminy Wręczyca Wielka do 

granicy administracyjnej Gminy Wręczyca Wielka i Gminy Blachownia w ramach zadania 

„Budowa gazociągu śr./c. relacji SRP Blachownia – Wręczyca Wielka – Kłobuck”. 

Inwestycją objęte są nieruchomości, położone w:  

Gmina: Wręczyca Wielka / Obręb: Wręczyca Wielka 

 

462/9  (CZ2C00019442/5) 463/23 (CZ2C/00018930/6)

463/29 (CZ2C/00018930/6) 

463/34 (CZ2C/00018930/6) 
845/15 (CZ2C/00019442/5) 

845/17 (CZ2C/00019442/5) 

837/89 (-) 

845/18 (-) 

1002/1 (-) 

1214/4 (CZ2C/00027663/9) 

1216/1 (CZ2C/00027663/9) 

1217/1 (-) 

1242   (CZ2C/00043851/2) 

973/5  (CZ2C/00046708/6) 

1002/2 (CZ2C/00045216/3) 

845/19 (CZ2C/00026484/3) 

886/1  (CZ2C/00007732/8) 

997/2 (CZ2C/00045138/2) 

1216/2 (CZ2C/00027663/9) 

1217/2 (CZ2C/00027663/9) 

1214/2 (CZ2C/00027663/9)  

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów 

i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w terminie 14 dni od dnia opublikowania 

niniejszego obwieszczenia w godz. 900 - 1400. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu 

o posiadane dowody i materiały. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w związku  

z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem 

prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 – 20 77 521. 

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego lub przeniesienie własności lub prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, wskutek innego zdarzenia prawnego – 

nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub 

użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego 

właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. 

Z up. WOJEWODY  ŚLĄSKIEGO 

 

Joanna Lanczek 

Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Publicznych 

w Wydziale Infrastruktury 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


