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OBWIESZCZENIE  

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Na podstawie art. 12 w związku z 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 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, zawiadamiam  

o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji Nr 

1/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. (znak: IB-I.747.5.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek 

DN1000” - na terenie województwa lubuskiego – ETAP I, w ramach inwestycji budowa 

gazociągów Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie 

województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Infrastruktury, Oddział 

Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 1425, tel. 95-7115-471 w godzinach pracy urzędu. 

Od decyzji służy prawo odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju za 

pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej 

wydaniu. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2086 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 i 1a 

ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 

od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Lubuskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, właściwym miejscowo urzędzie gminy 

oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w 

Urzędzie Wojewódzkim.  

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać 

istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom 

przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie 

Lubuskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze 

stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do 

wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
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