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WOJE WODA WIELKOPOLSKI
Poznań, 2 czerwca 2021 r.

IR-III.747.20.2021.12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz.U. 2020 r. poz. 1866 ze zm.) zwanej dalej ustawą,
-

zawiadamiam
o wszczęciu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn. Remont gazociągu
DN400 Rogoźno-Pita”, w zakresie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków
jako:
w nawiasach podano oznaczenia ksiąg wieczystych lub innych dokumentów
powiat obornicki
gmina Rogożno
Jednostka ewidencyjna: 301602_5, Rogożno obszar wiejski
Obręb: 0005 Gościejewo
ark. 4, dz. o nr. ewid.: 495 (P010/00024928/8);
Obręb: 0019 Tarnowa
ark. 3, dz. onr. ewki. 218 (P01010002915416);
-

powiat chodzieski
gmina Chodzież
Jednostka ewidencyjna: 300 103_2, Chodzież obszar wiejski
Obręb: 0005 Oleśnica
dz. onr. ewid. 8130 (POl 1-1/00021999/8);
Obręb: 0010 Stróżewko
ark. 1, dz. onr. ewid. 8193 (PO1H/00021838/2);
-

gmina Budzyń
Jednostka ewidencyjna: 300 102_5, Budzyń
Obręb: 0013 Prosna
dz. onr. ewid. 184/13 (PO1B/00021366/6);

—

obszar wiejski

al. Niepodległości 16118,61-713 Poznań, tel. 61-854-17-08, fax61-854-15-39
www.poznan.uw.goy.pI, e-mail: ir®poznan.uw.goy.pl
www.obywatel.goy.pl, infolinia tel. 222 500 117

powiat pilski
gmina Ujście
Jednostka ewidencyjna: 301907_4, Ujście miasto
Obręb: 0001 Ujście
ark. 17, dz. onr. ewid. 597 (PO1H/00027301/1).
-

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 5 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r poz. 735) zwanej dalej Kpa,
w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia 7 czerwca 2021 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne
ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
właściwym miejscowo urzędzie gminy oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
-

-

Zgodnie z art. 10 Kpa, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/16, a także mają prawo
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu 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
uzgodnieniu terminu i godziny z pracownikiem prowadzącym sprawę.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: mkossakowskapoznan.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.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Łukasz Michalski
Kierownik Oddziału Inwestycji
i Zagospodarowania Przestrzennego
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

