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WOJEWODA OPOLSKI
Opole, 23 grudnia 2022 r.

IN.I.7840.7.12.2022.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminala

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy

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

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2021 r. poz. 1836 ze zm.) oraz 

art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

reprezentowanego przez Pana Mateusza Szymalskiego z 17 listopada 2022 r., 

uzupełnionego w dniu 19 grudnia 2022 r., wszczęto postępowanie w sprawie 

wydania wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę odwadniacza nr CO 0201

w m. Olesno na gazociągu Twaróg – Komorzno nitka I i budowę w tym miejscu 

nowego gazociągu DN500 o długości ok. 15 m w ramach zadania: „Gazociąg 

wysokiego ciśnienia Twaróg – Komorzno nitka I i II – wymiana odwadniacza w 

Kokotku i usunięcie odwadniacza w Lublińcu i Oleśnie.” 

Identyfikator działek na których zlokalizowana jest ww. inwestycja:

160803_4.0068.3627 (nr KW OP1L/00011479/0),

160803_4.0068.3628 (nr KW OP1L/00011479/0),

160803_4.0068.3629 (nr KW OP1L/00011479/0).

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję o 

możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych 

w sprawie materiałów dowodowych. Czynności tych można dokonać w Opolskim 
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Urzędzie Wojewódzkim w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastowskiej 14, 

45-082 Opole (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 77 4524403, 

77 4524130) do czasu wydania decyzji.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Kałuża-Swoboda
Dyrektor

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Obwieszczenie zamieszczono na 
tablicy ogłoszeń Urzędu 

w dniu 
……………………………………..

Obwieszczenie opublikowano w 
urzędowym publikatorze 
teleinformatycznym (Biuletynie 
Informacji Publicznej)

w dniu ……………………………………..

Pieczątka Urzędu Pieczątka Urzędu

Podpis wraz z pieczątką osoby odpowiedzialnej 

za publikację.

Podpis wraz z pieczątką osoby odpowiedzialnej za 

publikację.
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