WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2022 r.
WI-III.747.1.1.2022.OM-f

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 10 ust 1, art. 16 oraz art. 25 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. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że zgodnie z 15 u.i.s.p, po rozpatrzeniu wniosku Baltic Trade and Invest Sp. z o.o., reprezentowanej
przez Pana Macieja Zielonkę, z dnia 25 lutego 2022r., uzupełnionego w dniu 15 marca 2022r., w dniu
14 kwietnia 2022r. wydał decyzję nr WI-III.747.1.1.2022.OM o zezwoleniu na wejście na teren
nieruchomości,
oznaczonej jako działki ewidencyjne nr:
246/1, obręb Gać, gmina Słupsk, KW SL 1S/00035624/3, w celu wykonania badań geologicznych
dla projektu budowy stacji elektroenergetycznej 220/400kV wraz z drogą dojazdową
i infrastrukturą towarzyszącą - wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic
II,
Z wyżej wymienioną decyzją oraz aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27,
po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30-77-736.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z 25 ust. 1 „u.i.s.p. niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu.
Zgodnie z art. 25 ust. 2 u.i.s.p. od ww. decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia, w którym za dokonane uznane
zostanie zawiadomienie o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2a u.i.s.p.
zawiadomienie, o którym mowa powyżej, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Odwołanie powinno zawierać
zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 u.i.s.p.).
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(dokument podpisany elektronicznie)

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

