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Gmina Kluczbork

W związku z prowadzonym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S. A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa z 20 października 2022 r.,
postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji w zakresie terminalu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
SRP Bąków," w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej, budowy
nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej 1° o przepustowości Q=600Nm3/h wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy przyłącza energetycznego, proszę o
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
podmiotowej urzędu gminy załączonego do niniejszego pisma obwieszczenia
Wojewody Opolskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w ww. sprawie i
możliwości zapoznania się przez zainteresowane strony z zamierzeniem wnioskodawcy.

Obowiązek zamieszczenia ww. obwieszczenia w urzędzie gminy, właściwej ze względu
na lokalizację inwestycji, wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z 24
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu.

Równocześnie proszę o pisemne potwierdzenie daty umieszczenia
ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej załączonego do pisma
obwieszczenia oraz jego zwrot do tut. wydziału.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja

Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
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Załącznik: Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania

Otrzymują:
1. Adresat (e-Puap) + załącznik
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Sfrona 2 z 2



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 27 października 2022 r.
IN.1.7840.7.11.2022.AZ

Obwieszczenie Wojewody Opolskie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji w zakresie terminalu

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, 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. póz. 1836 ze zm.) oraz
art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. póz. 2000)

zawiadamiam,

że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
reprezentowanej przez Pana Mateusza Szymalskiego z 20 października 2022 r.,
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
inwestycji w zakresie terminalu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę SRP Bąków," w zakresie rozbiórki istniejącej stacji gazowej redukcyjno-
pomiarowej, budowy nowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej 1° o
przepustowości Q=600Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz budowy
przyłącza energetycznego.

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących

nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

jednostka ewidencyjna 160402_5 Kluczbork- obszar wiejski, obręb 0002 Bąków:
48/1 (OP1U/00089266/9), 362/1 (OP1U/00040605/3), 48/2 (OP1U/00041261/6),
203/15 (OP1U/00036985/9), 204/9 (OP1U/00036985/9), 78 (OP1U/00058964/6),
74/16 (OP1U/00063344/2), 74/17 (OP1 U/00080096/3).
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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 4524403,
77 4524130) do czasu wydania decyzji.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja

Zastępca Dyrektora
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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