
 
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

al. Niepodległości 16/18, 

www.poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl

IR-III.747.54.2022.12 

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz.

o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ
Nr 39/2022 z 10 listopada 2022
na teren nieruchomości w celu 
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu
pn. „Przebudowa odcinka gazociągu DN 400 Odolanów

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja podlega 

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju i
Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
administracyjnego (Dz.U. z 202
zawiadomienie stron postępowania uważa się za
od 23 listopada 2022 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 
obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w
urzędzie gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędu gmin 
oraz Urzędu Wojewódzkiego, 
na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty o
i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 
to żądanie.  

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu, al. Niepodleg
Oddział Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 105 bud. C, tel. 61
pracy urzędu (poniedziałek, środa i piątek 8.30
po uprzednim uzgodnieniu godziny. 
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OBWIESZCZENIE  

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą, 

zawiadamiam 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
2022 r. (znak IR-III.747.54.2022.12) o zezwoleniu na

w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku 
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Przebudowa odcinka gazociągu DN 400 Odolanów-Adamów”. 

1 ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za
Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia. 

49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
2022 r. poz. 2000, ze zm.), w związku z art. 12 ust. 1 

zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
, tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 

Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędu gmin 

oraz Urzędu Wojewódzkiego, oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia 
dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim. 

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę 
zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie 
al. Niepodległości 16/18, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, 

Oddział Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 105 bud. C, tel. 61 854
poniedziałek, środa i piątek 8.30-15.00, wtorek i czwartek 12.00

uprzednim uzgodnieniu godziny.  

18 listopada 2022 r. 

 

na wejście na teren nieruchomości 

12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

SYSTEM S.A., decyzji 
zezwoleniu na wejście 

przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku 
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania 

natychmiastowemu wykonaniu. 

Technologii za pośrednictwem 

Kodeks postępowania 
art. 12 ust. 1 ustawy, 

upływie czternastu dni 
, tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez 

Poznaniu, właściwym miejscowo 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędu gmin 

, ze skutkiem doręczenia 

dnoszące się do decyzji, określać istotę 
zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie 
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, 

854 12 89 w godzinach 
15.00, wtorek i czwartek 12.00-15.00), 



 

Treść decyzji została również zamieszczona wraz z obwieszczeniem 23 listopada 2022 r. 
na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia. 

 
z up. Wojewody Wielkopolskiego 

Łukasz Michalski 
Kierownik Oddziału Inwestycji 

i Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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