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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

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

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 4 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) - zwanej dalej ustawą,  

zawiadamiam 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę 
inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu, na wniosek inwestora: Pfeifer & Langen Polska S.A., 
reprezentowanego przez pełnomocnika panią Justynę Krzemieniecką dla inwestycji pn.:  

„Budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=10000m³/h 
wraz z niezbędną infrastrukturą” 

Obejmującej budowę stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości 
Q=10000m³/h wraz z niezbędną infrastrukturą,  

zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki: 
Powiat gostyński, gmina Gostyń 
Jednostka ewidencyjna: 300402_4 Gostyń 
Obręb: 0001 Gostyń 
ark. 19, dz. nr ewid.: 737/7 (PO1Y/00020936/6) oraz 739/5 (PO1Y/00001082/5). 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - zwanej dalej 
Kpa, w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 21 czerwca 2022 r., tj. dnia, w którym 
nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo urzędzie gminy oraz 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, a także mają prawo wypowiedzieć się co 
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
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Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny 
przyjęcia w zakresie, który nie może zostać zrealizowany poprzez inne kanały komunikacyjne 
takie jak: telefon, e-mail, ePUAP czy poczta tradycyjna. We wszystkich sprawach 
prowadzonych przez WUW w Poznaniu można się kontaktować z pracownikami telefonicznie 
pod nr tel. 61 854 15 89 (poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 
12.00 do 15.00) lub mailowo (e-mail: ndunajewska@poznan.uw.gov.pl). 
W przypadku gdy po zawiadomieniu o wszczęciu przedmiotowego postępowania nastąpi: 
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu, 
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
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 
Jacek Wróblewski 

Kierownik Oddziału 
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