WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Poznań, 7 marca 2019 r.

IR-III.747.35.2019.6
IR-III.747.36.2019.6

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowań 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. z 2017 r. poz. 2302, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą,
zawiadamiam
o wszczęciu następujących postępowań w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania pn. „Budowa gazociągu Goleniów
- Lwówek DN1000”:
1. Sprawa IR-III.747.35.2019.6 z wniosku Nr K/OIiŚ/82/02/2019/GM obejmująca
następującą nieruchomość oznaczoną jako dz. o nr. ewid. 301; arkusz 1; obręb 0030
Kaliska; jednostka ewidencyjna: 301403_5, Międzychód – obszar wiejski, gmina
Międzychód, powiat międzychodzki (oznaczenie księgi wieczystej PO2A/00037927/8).
2. Sprawa IR-III.747.36.2019.6 z wniosku Nr K/OIiŚ/52/01/2019/GM obejmująca
następującą nieruchomość oznaczoną jako dz. o nr. ewid. 24/2; arkusz 1; obręb 0027
Łowyń; jednostka ewidencyjna: 301403_5, Międzychód – obszar wiejski, gmina
Międzychód, powiat międzychodzki (oznaczenie księgi wieczystej PO2A/00000352/8).
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086, z późn. zm.) - zwanej
dalej Kpa, w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 11 marca 2019 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, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać
się z aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, Oddział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego,
pok. nr 105 bud. C, tel. 61-854-12-89 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.15-16.00,
wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po uprzednim uzgodnieniu
godziny. W toku postępowania strony mogą składać ewentualne uwagi.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Tomasz Małyszka
z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
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