OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 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.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
zawiadamiam,
że w dniu 12 czerwca 2013 r. na wniosek inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana, w trybie art. 36a ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.,) decyzja Nr 223/13 zmieniająca ostateczną
decyzję o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 69/12 z dnia 12 marca 2012 r.,
dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn –
Odolanów: Etap I Gustorzyn – Turek, na terenie województwa wielkopolskiego o długości 47,9 km –
od granicy województwa kujawsko – pomorskiego z województwem wielkopolskim do granicy
województwa kujawsko – pomorskiego z województwem wielkopolskim do granicy gminy Przykona
z gminą Turek”.
Zmiana decyzji swym zakresem obejmuje:
- zezwolenie na dokonanie przez inwestora nasadzeń kompensacyjnych za usuwane w związku
z realizacją inwestycji drzewa i krzewy z terenów leśnych nie będących w zarządzie PGL Lasy
Państwowe, terenów zalesionych oraz drzew i krzewów poza lasami;
- korektę inwentaryzacji drzew i krzewów w gminie Koło, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 39/3, ark. 54, obręb Podlesie;
- zmianę wysokości opłaty za usuniecie drzew i krzewów.
Tereny pod nasadzenia zastępcze:
- działka nr 110, obręb ewidencyjny Błaki, gmina Miedzichowo.

.

Strony mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, budynek C pok. 237 - w godzinach
pracy urzędu (poniedziałek 9.30–16.00, wtorek – piątek 8.15–14.45, tel. 61-854 14 86).
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, stronie niezadowolonej
z podjętego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia odwołania do Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wydaniu decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
Na mocy art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
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