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WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Poznań, dnia 17 maja 2021 r.

IR-lll.747.10.2021.8

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości
Na podstawie art. 12 w związku z art 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w świnoujsciu (Dz U z 2020 r poz 1866, ze zm ) zwanej dalej ustawą,
-

zawiadamiam
o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A
Nr 3/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. (znak R-III 747 10.2021.8) zezwalającej na
na teren nieruchomości w celu okreslenia geotechnicznych warunków posadowienia
które jest konieczne do sporządzenia opinii geotechnicznej dla inwestycji pn
gazociągu DN400 Rogożno-Piła”.
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obiektu,
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Od decyzji słuzy prawo złozenia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej
wydaniu. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres ządania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to ządanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem mozliwości odwołania
od decyzji oraz jej zaskarzenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Jednoczesnie zawiadamiam, ze zgodnie z art. 49 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U z 2020 r. poz 256, ze zm.), w związku
z art 12 ust. 1
la ustawy, zawiadomienie stron postępowania uwaza się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia 20 maja 2021 r., tj dnia w ktorym nastąpiło publiczne
ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
właściwym miejscowo urzędzie gminy oraz w prasie o zasięgu ogolnopolskim, ze skutkiem
doręczenia na dzień obwieszczenia w Urzędzie Wojewodzkim
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W tym miejscu informuję, ze Dyrektor Generalny
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie 5 21 ust. 5 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) wprowadził od dnia
8 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim
-
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uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia w zakresie, który nie może zostać zrealizowany
poprzez inne kanały komunikacyjne takie jak: telefon, e-mail, ePUAP czy poczta tradycyjna.
We wszystkich sprawach prowadzonych przez WUW w Poznaniu można się kontaktować
z pracownikami telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 lub mailowo
(tel. 61 854 12 89, e-mail: sslabinska®poznan.uw.goy.pl). Bieżące informacje dotyczące
funkcjonowanie WUW w Poznaniu, w tym dotyczące możliwości obsługi bezpośredniej
klientów, dostępne są na stronie internetowej www.poznan.uw.goy.pl.
Treść
decyzji
została
również zamieszczona
na
www.poznan.uw.goy.pI w zakładce OgloszenialObwieszczenia.

stronie

internetowej:

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Michalski
Kierownik Oddziału Inwestycji
i Zagospodarowania Przestrzennego
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