WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 26 listopada 2021 r.
WI-III.747.1.20.2021.EW.c

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 19b 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 ze zm.), zwanej dalej „u.i.t.”, oraz art. 10 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że zgodnie z art. 19a ust. 1 u.i.t., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
reprezentowanej przez Pana Jarosława Kudłacika, z dnia 12 listopada 2021r. (uzupełniony
w dniu 24 listopada 2021 r. i 26 listopada 2021 r.), zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości,
oznaczonych jako działki ewidencyjne
nr: 16, 49/4, 49/9 i 215/10 obręb 0008 Leszkowy w gminie Cedry Wielkie,
w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do określenia warunków
posadowienia projektowanych obiektów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kolnik - Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną
do ich obsługi na terenie województw pomorskiego i warmińsko - mazurskiego"
W związku z powyższym informuję strony postępowania, o możliwości składania
wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości
wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, 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 30-77-558.
Jednocześnie informuję, że w przypadku zbycia/przeniesienia własności lub prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, objętych przedmiotowym wnioskiem, po
doręczeniu niniejszego zawiadomienia, zbywca i nabywca zobowiązani są zgłosić
Wojewodzie Pomorskiemu dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak
dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela
lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3
i 3a u.i.t.).
z up. Wojewody Pomorskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
Janusz Woliński
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