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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej 

inwestycjom w zakresie terminalu 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą,  

zawiadamiam  

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, na rzecz 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., dla inwestycji pn. „Remont 
gazociągu w/c dn300 Janikowo – Poznań (odboczka Poznań II) część 2 – likwidacja 
nieczynnych króćców i trójnika”. 

Oznaczenie nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu: 

W wykazie w nawiasach podano oznaczenia ksiąg wieczystych. 

Powiat poznański 

Miasto i Gmina Swarzędz 
Jednostka ewidencyjna 302116_5, Swarzędz - obszar wiejski 
Obręb: 0005 Janikowo 
Ark. 6, dz. nr ewid.: 34/2 (PO2P/00179040/8); 

Gmina Czerwonak 
Jednostka ewidencyjna 302104_2, Czerwonak 
Obręb: 0006 Koziegłowy 
Ark. 18, dz. nr. ewid.: 200/11 (PO1P/00034629/6), 200/13 (PO1P/00034629/6), 
200/15 (PO1P/00034774/7), 200/20 (PO1P/00106366/0); 

Miasto Poznań 

Jednostka ewidencyjna 306401_1, M. Poznań 
Obręb: 0015 Karolin 
Ark. 03, dz. nr ewid.: 23/3 (PO2P/00141884/1), 
Ark. 15, dz. nr ewid.: 8/1 (PO2P/00245943/2), 8/3 (PO2P/00004794/1). 
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) - zwanej dalej: 
k.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od 13 marca 2023 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie 
poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwych 
miejscowo urzędach gmin, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej WUW 
w Poznaniu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 
Zgodnie z art. 10 Kpa, strony postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą 
zapoznać się z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział 
Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 105 (tel. 61 854-14-67) 
w godzinach obsługi klientów urzędu (poniedziałek, środa i piątek 8.30-15.00, wtorek 
i czwartek 12.00-15.00), po uprzednim uzgodnieniu godziny oraz składać ewentualne 
wnioski, uwagi i zastrzeżenia. 
W przypadku gdy po dokonaniu obwieszczenia o wszczęciu przedmiotowego postępowania 
nastąpi: 
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem 

o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu 

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do 
zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika 
wieczystego. Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez 
udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy 
do wznowienia postępowania. 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Kierownik Oddziału Inwestycji 

i Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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