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OBWIESZCZENIE 

IFXV.7840.5.9.2022 

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę  

nr 61/22 z 30 września 2022 r. 

 
          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

(Dz.U.2021.1836 t.j), zawiadamia się, że Wojewoda Śląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 

10 sierpnia 2022 r., uzupełnionego 26.09.2022 r., przez inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., 

działającego przez pełnomocnika Pana Mariana Szymczakiewicza, zatwierdził projekt budowlany i udzielił 

pozwolenia na budowę, dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:  

„Budowa gazociągu śr/c we Wręczycy Wielkiej- Odcinek D-E w ramach zadania: "Budowa 

gazociągu średniego ciśnienia relacji SRP Blachownia- Wręczyca Wielka- Kłobuck". 

Gmina Wręczyca Wielka: 

jednostka ewidencyjna 240609_2, obręb 0023 

dz. nr 462/9, 973/5, 1002/1, 463/34, 463/29, 463/23, 1002/2, 845/15, 845/17, 845/19, 845/18, 837/89, 886/1, 

997/2, 1216/2, 1216/1, 1242, 1214/4, 1214/2, 1217/1, 1217/2. 

 

Pouczenie 

Informuję wszystkie zainteresowane strony, o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji 

w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w sposób uzgodniony 

telefonicznie: numer telefonu 32/2077528. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji 

stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia  

lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.  

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 

będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.            

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: przed upływem terminu 
odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 §1). Wniesienie odwołania wstrzymuje bieg terminów (art. 130 

§2). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi 

administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna (art. 127a §2), podlega zatem wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

(art. 130 §4) i nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  
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