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IN.I.7840.7.3.2023.KK

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania 
w sprawie wydania decyzji o pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, 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. 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., 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa z dnia 13 stycznia 2023 r. (data wpływu do 

tut. organu, uzupełnionego 13 lutego 2023 r.), wszczęto postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia 

pn.: „Budowa gazociągu DN80 MOP 5,5 MPa, odgałęzienie do SRP Olesno 

Grottgera w ramach zadania „Remont gazociągu DN80 o dł. ok. 300mb, odgałęzienie 

do SRP Olesno Grottgera – wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

robót budowlanych.”

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: obręb 0068 

Olesno, jednostka ewid. 160803_4 Olesno - miasto:

nr 4554 (OP1L/00038015/5), nr 4565 (OP1L/00011297/0), 

nr 4566 (OP1L/00011297/0), nr 4567 (brak nr księgi),

nr 4568 (OP1L/00009792/3), nr 4578 (OP1L/00011297/0), 

nr 4579 (OP1L/00009792/3), nr 4580 (OP1L/00009792/3),

nr 4615 (OP1L/00010748/0), nr 4617 (OP1L/00047810/4),

nr 4809 (OP1L/00001728/8), nr 4810 (OP1L/00031770/6),

nr 5387 (OP1L/00050422/1).



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 

Urzędzie Wojewódzkim w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Piastowskiej 14, 

45-082 Opole (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 77 4524537, 

77 4524130) do czasu wydania decyzji.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
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