WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 28 grudnia 2021 r.
WI-III.747.1.31.2021.EW.b

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U.
z 2021r. poz. 428 ze zm.), zwanej dalej „u.i.s.p.”, oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że zgodnie z art. 16 ust.1 u.is.p., na wniosek Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.,
reprezentowanej przez Pana Roberta Kowalskiego, z dnia 20 grudnia 2021r., zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren
nieruchomości,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 321 (KW SL1S/00018792/6) obręb
Starkowo w gminie Ustka, w celu wykonania badań geologicznych dla inwestycji
pn. „Budowa linii kablowej 220 V wraz z traktami światłowodowymi – wyprowadzenie
mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II”.
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. 7 ust. 4
u.i.s.p.).
z up. Wojewody Pomorskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
Janusz Woliński
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