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WOJEWODA OPOLSKI
Opole, 5 września 2022 r.

IN.I.747.11.2022.AZ

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji 

       

             Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w 

zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamiam, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S. A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, 2 września 2022 r. została 

wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla rozbiórki 

istniejącego zespołu zaporowo – upustowego OZ 0011 Luboszyce oraz budowy 

kątowego zespołu zaporowo – upustowego DN500/DN200 MOP5,5MPa w ramach 

zadania pn.: „Zabudowa dwustronnego kątowego zespołu zaporowo – upustowego 

DN 500/200 na odgałęzieniu do SRP Opole ECO dla gazociągu relacji Kluczbork – 

Przywory,” (znak sprawy IN.I.747.11.2022.AZ). Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja 

realizowana będzie na ww. działkach:

obręb 0070 Kępa, jednostka ewidencyjna 160905_2 Łubniany:

nr 296/44, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00057878/4

nr 78, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00076055/8

nr 295/44, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00057878/4

nr 480/44, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00081711/3

nr 479/44, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00081711/3

nr 268/44, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00098890/3

nr 271/45, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00081711/3

nr 270/45, obręb 0070 Kępa, nr KW OP1O/00098890/3.

         Ww. decyzja, na podstawie art. 34 ust. 1 ww. ustawy, podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. 
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Stronom niezadowolonym z ww. decyzji służy odwołanie do Ministra 
Rozwoju i Technologii, które należy wnieść za pośrednictwem tutejszego 
organu w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o wydaniu decyzji 
uważa się za dokonane tj. po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 

obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim. Odwołanie od ww. decyzji powinno 

zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 

będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to 

żądanie.

           Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą 

zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14, 

w godzinach pracy urzędu, po uprzednim kontakcie telefonicznym 77 45 24 238, 45 

24 130.    

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
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Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu 

w dniu ……………………………………..

Obwieszczenie opublikowano w urzędowym 
publikatorze teleinformatycznym (Biuletynie 
Informacji Publicznej)

w dniu ……………………………………..

Pieczątka Urzędu Pieczątka Urzędu

Podpis wraz z pieczątką osoby odpowiedzialnej za 

publikację.

Podpis wraz z pieczątką osoby odpowiedzialnej za 

publikację.
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