Warszawa,

WOJEWODA MAZOWIECKI
WI-I.747.3.4.2020.JK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie z 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 2019 r.,
poz. 1554) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się,
że w dniu 12 lutego 2020 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne
dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie
terminalu dla:
inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa;
inwestycja: „rozbiórka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa oraz
budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8,4 MPa relacji
Rembelszczyzna-Wronów na przekroczeniu rzeki Wilga”, w gminie Garwolin,
powiat garwoliński, województwo mazowieckie
Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Garwolin
jednostka ew. 140301_1, obręb 0001: działki ew. nr: 1292/3, 1327, 1332/4, 3165, 3166, 3167,
3182, 3187, 3188, 3189, 3190/1, 3190/2, 3191, 7302
Dla wyżej wymienionych nieruchomości, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren
nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac
związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją,
użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie
na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów,
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także
innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych
do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń - art. 24 ust. 1
i ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu.
Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, że akta przedmiotowej
sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK (w godzinach
1300- 1600 – poniedziałek, 800- 1200 – czwartek), gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą
się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swego adresu.
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W myśl art. 41 § 2 Kpa zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie informuje się o skutkach doręczenia niniejszego zawiadomienia, które wiążą
właścicieli nieruchomości objętych inwestycją:
• nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów
o gospodarce nieruchomościami;
• dla nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu do czasu wydania tej decyzji, nie wydaje się decyzji
o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego;
toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu;
• w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945);
• w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
a także w przypadku przeniesienia jej własności lub prawa użytkowania wieczystego,
wskutek innego zdarzenia prawnego, nabywca i zbywca są obowiązani do zgłoszenia
Wojewodzie Mazowieckiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego –
w przypadku niedopełnienia tego obowiązku prowadzenie postępowania bez udziału
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie będzie stanowiło podstawy
do wznowienia postępowania.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Data publicznego obwieszczenia: 2 marca 2020 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/
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Wywieszono na tablicy ogłoszeń w………….………………….……..…..........................
(podać miejsce wywieszenia)

dnia: …………………………….…………...
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia:………………………….………………
Zamieszczono na stronie internetowej BIP urzędu w dniu.........................................
........…………………………………………
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć pracownika urzędu)

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa urzędu oraz strona BIP Urzędu Miasta Garwolin
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.
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