
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 2l grudnia 2015 r.
o v'ycluniu dec1lzji tl pozll'olcllitt lla buclov,ę inłt,estycji lt' zukresie terminttltt reguzufikttc:ł'jnego

skl'oplonego gtzll zienlnegtl lt, Slriłtottf ścitt

Na poclstawie ar1. 12 oraz ar1. 15 ust, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r', o inłłest'vc.jaclt w

zctkre,sie terntinultt. regazyfłkctcyinego 's'kl'tl1lloncgłl ?tt:tt :iemlle5łO lt, Su:ino|,ścitt (Dz. Lr. z 20]4 r.

poz. 1501, ze zm.), w związku z afi.. 49 ustawy z 14 częrwca 1960r. Koclek,s po,stępovctnia

cłclministracl:jnego (Dz. U. z 20]3 r. pOZ. 267 ze':m.),

zawiadamiam"

Że dnia 18 grudnia 2015r. została wydana decyzja nr 335/15 (znak lR-V.7840.308.20l5.10)

o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie tenninalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu

ziemnego w Swinoujścitr dla inwestycji towarzyszącej pn. ,,Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

8,zl MPa o Średnic.v DN1000 relacji Lwów'ek - Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszi1cą _

Etap I na terenie lvojewództwa wielkopolskiego'', która podlega natychrniastowemu wykonaniu.

Strony ninie.iszego postępow'ania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wieikopolskinr

Urzędzie Wojewódzkirn r'v Poznaniu" Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18"

budynek C. pok. 237 (tel.61-854-14-86)' w godzinach pracy Urzędu. Treść decyzji została rciwnież

zalnieszczona na stronie internetor,vej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce ()glo,s:eniu.

od powyzszej decyzji słuzy odwołanie do Ministra lnfrastruktury i Buclownictwa

za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. w tenninie 14 dni od clnia obrvieszczenia o jej

wydaniu. Zgoclnie z art. 72 ust. 1 tnttnt1l w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie Stron postępowania

Llwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenia

w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze \Vzględu na lokalizację inwestycji

w zakresie tetminalu, na stronaclr internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego. a także

r'v prasie o zasięgtr ogólnopolskirr,. ze skutkiem doręczenia rra dzień obwieszczenia w urzędzie

wojewódzkirn.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

l-l Aida Januszkiewicz - Piotrowska

z-c a Dyrel..to ra W1,dz i ału I nfi'astrr-rktr-rry i Rol nictwa


