OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 700 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego
nr 5/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. (znak: IR.III-2.747-1/11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej
na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Lwówek,
zlokalizowanego na nieruchomościach, bądź ich częściach, położonych na terenie gminy
Międzychód, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie", w zakresie nieruchomości
leśnych oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów:
województwo wielkopolskie, powiat międzychodzki, gmina Międzychód, jedn. ewid. 301403_5
Międzychód - obszar wiejski:
- obręb 0030 Kaliska, arkusz 1, działki nr 250/3, 251/2;
- obręb 0023 Dormowo, arkusz 1, działka nr 550/1;
- obręb 0027 Łowyń, arkusz 2, działki nr 741, 743, 744;
- obręb 0029 Lewice, arkusz 1, działki nr 376, 378, 379, 380,394, 418, 419;
- obręb 0029 Lewice, arkusz 3, działki nr 256/5, 256/9;
- obręb 0029 Lewice, arkusz 4, działki nr 253/3, 253/4, 253/7, 254/3, 255/3, 255/5, 256/6.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 27 lutego 2013r., poz. 267), zwanej dalej "Kpa" oraz
w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy zawiadomienie stron postępowania w drodze obwieszczenia
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia w urzędzie
wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji
w zakresie terminalu, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego a także w prasie
o zasięgu ogólnopolskim
Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą
zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział
Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 103 (tel. 61-854-14-67) oraz
składać ewentualne uwagi lub wnioski.
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