
1 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Gorzów Wlkp., dnia 01.06.2022 r. 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO 

IB-I.747.9.2022.JRaj 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1836) - zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Operatora 

Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, 

postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla 

inwestycji pn.: „Wymiana odcinka gazociągu DN100 między ZP Otyń a torami 

kolejowymi” obejmującej budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN100.  

Oznaczenie nieruchomości (bądź ich części) objętych wnioskiem o wydanie decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu: 

Powiat Nowosolski 

Gmina Otyń, obręb 0008 Zakęcie 

494 (ZG1N/00002768/0), 463 (ZG1N/00063636/1), 226 (ZG1N/00002768/0), 548/2 

(ZG1N/00002765/9), 548/3 (ZG1N/00002765/9), 227/29 (ZG1N/00072692/7), 227/18 

(ZG1N/00067800/0), 275 (ZG1N/00063636/1), 264 (ZG1N/00063636/1), 375/2 

(ZG1N/00015376/9). 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - 

zwanej dalej Kpa, zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia 01 czerwca 2022 r., tj. dnia, w którym 

nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Lubuskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, właściwych miejscowo urzędach gmin, w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej  LUW w Gorzowie 

Wielkopolskim, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.  

W myśl art. 10 Kpa strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy 

mogą zapoznać się z aktami sprawy, a także mają prawo wypowiedzieć się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jak również składać 

ewentualne uwagi do dnia wydania decyzji. 

W przypadku gdy po dokonaniu obwieszczenia o wszczęciu przedmiotowego 

postępowania nastąpi:  

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 

wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,  

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu - nabywca, a w przypadku, o 

którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu 

wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. 

Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału 

nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do 

wznowienia postępowania. 
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Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony 

do wglądu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8  

po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z dokumentami  

– nr kontaktowy 957 851 765. Zapoznanie się z zebranymi dokumentami może również 

nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym 

komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP -

 /43emu4tg7l/skrytka, e-mail: jolanta.rajchert@lubuskie.uw.gov.pl, faksem - 95 785 17 

54, telefonicznie - 95 7 581 765).  

 

 

 

 

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Jolanta Rajchert 

Kierownik Oddziału Gospodarki 

Przestrzennej  

w Wydziale Infrastruktury 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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