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    Lublin 03 sierpnia 2020 r.

IF-II.747.13.2020
           

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

TOWARZYSZĄCEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE TERMINALU
REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1554 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam
o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 
Warszawa, ul. Mszczonowska 4, decyzji z dnia 29 lipca 2020 r. znak: IF-II.747.13.2020, o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla inwestycji pn. BUDOWA 
GAZOCIĄGU W/C MOP 8,4 MPa DN 1000 RELACJI GUSTORZYN-WRONÓW Etap III Rawa 
Mazowiecka – Wronów, stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów-
Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, w zakresie:

Etap III na terenie województwa lubelskiego w powiecie puławskim, 
w gminach: Puławy, Żyrzyn, Końskowola. 

       Inwestycja zrealizowana będzie na terenie województwa lubelskiego w powiecie 
puławskim w gminach:
• jednostka ewidencyjna 061409_2  gmina Puławy, obręb ewidencyjny 0005 Gołąb
• jednostka ewidencyjna 061409_2  gmina Puławy, obręb ewidencyjny 0027 Wólka    
Gołębska
• jednostka ewidencyjna 061411_2 gmina Żyrzyn obręb ewidencyjny 0001 Bałtów
• jednostka ewidencyjna 061411_2 gmina Żyrzyn, obręb ewidencyjny  0007 Osiny
• jednostka ewidencyjna 061405_2 gmina Końskowola, obręb ewidencyjny 0015 
Wronów
         Zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu 
wykonaniu.
         Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, Wydział Infrastruktury, w 
godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym umówieniu -  numer telefonu: 
81/74 24 357, 81/74 24 368. 
        Od niniejszej decyzji służy prawo do odwołania do Ministra Rozwoju, 00-507 
Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5,  za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia 
obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. Odwołanie od decyzji 
powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
        Na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie 
biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Lubelskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się 
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prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna.
       Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z art. 49 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne 
ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na 
stronach podmiotowych i w Biuletynie Informacji Publicznej: LUW w Lublinie oraz 
właściwych miejscowo urzędach gmin: Puławy, Żyrzyn i Końskowola, a także w prasie o 
zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Lubelskim 
Urzędzie Wojewódzkim.    
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