WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 9 września 2021 r.
WI-III.7840.1.21.2021.AZ-c
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 8 ust. 1 oraz 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020r.
poz. 1866) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. 2021r. poz. 375),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że na wniosek z dnia 11.08.2021r., uzupełniony w dniu 06.09.2021r., złożony przez Inwestora:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,
reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Miękusa, wszczęte zostało postępowanie
administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu
dla inwestycji pn.:
„Rozbudowa zespołu zaporowo upustowego (ZZU) GW-16 o układ włączeniowy na terenie
gm. Kosakowo w związku z przyłączeniem do sieci przesyłowej złóż gazu B4 i B6
zlokalizowanych na strefie morskiej Morza Bałtyckiego”
zlokalizowanej na terenie działek nr 736/1 (KW GD2W/00053996/8)
i 736/3 (KW
GD2W/00012489/2), obręb 0006 Mosty, jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo, powiat pucki,
województwo pomorskie.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy administracji
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją,
o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także
przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań. Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21-27, a z aktami
sprawy można się zapoznać w siedzibie urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel.
(58) 30-77-529.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:
1) Zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę w zakresie terminalu,
2) Przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
w zakresie terminalu
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia
właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.
Zgodnie z art. 8 ust. 3a ww. ustawy brak dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania
bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania.
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