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WOJEWODA OPOLSKI
Opole, dnia  19 listopada 2021 r.

IN.I.7840.7.8.2021. KD

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości

Na podstawie art. 12 ust. 1, w związku z art. art. 19a i 19b ustawy z dnia 

z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. 2020 r., poz. 1866, ze zm.) oraz 

art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

zawiadamiam,
że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa z dnia 13 października 2021 r. (data wpływu 

do tut. organu 18 października 2021 r.) została wydana w dniu 16 listopada 2021 r. 

decyzja o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości (znak sprawy: 

IN.I.7840.7.8.2021.KD) dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu wysokiego 

ciśnienia DN200 relacji Kędzierzyn – Zdzieszowice, odgałęzienie do SRP Strzelce 

Opolskie od ZZU OZ0903 do granicy obrębu Czarnocin/Dolna”: w celu określenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektu poprzez dojazd przez teren działki 

nr 1377 AM 4 obręb 0045 Leśnica do miejsca wykonania wykopu kontrolnego na 

działce nr 1306 AM 1 obręb 0045 Leśnica dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN200 relacji Kędzierzyn – Zdzieszowice, odgałęzienie do SRP 

Strzelce Opolskie od ZZU OZ0903 do granicy obrębu Czarnocin/Dolna”.

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości obejmuje 

działkę oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1377, AM-4, 
obręb 0045 Leśnica, 161101_4 Leśnica. Nieruchomość ta posiada księgę 

wieczystą o nr KW OP1S/00059701/0.
Powyższa decyzja, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu (Dz. U. 2020 r., poz. 1866, ze zm.), podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. 
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Zgodnie z art. 34 ust. 2, w związku z art. 39 ust 1 ustawy o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfiakcyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, 

odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju i Technologii, 

za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia 

lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji. 

Odwołanie od niniejszej decyzji administracyjnej powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wykazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3, 

w związku z art. 39 ust. 1 przywołanej ustawy).

Stosownie do art. 12 ust.1 w związku z art. 19a i 19 b ustawy o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfiakcyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej 

nieruchomości uważa się za doręczone na dzień obwieszczenia w urzędzie 

wojewódzkim. 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą 

zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu ul. Piastowskiej 14, 

45-082 Opole – Wydział Infrastruktury i Nieruchomości (po wcześniejszym 

umówieniu się telefonicznym 77 4524183, 77 4524130) w godzinach pracy urzędu. 

Z up. Wojewody Opolskiego

Magdalena Turek
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Umieszczono w miejscu publicznym

od dnia ……………………………………

do dnia.................................................
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