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OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 

decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b 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 na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu 

przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o pozwolenie na budowę 

inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla zadania pn. „Budowa 

związana z przebudową odcinków gazociągu DN500 Odolanów – Adamów”, w zakresie 

działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:  

- w nawiasach podano oznaczenia ksiąg wieczystych, 

Powiat ostrowski 

Gmina Przygodzice 

Jednostka ewidencyjna: 301705_2, Przygodzice 

Obręb: 0012 Topola Wielka, dz. nr ewid.: 1573 (KZ1W/00040858/9); 

Obręb: 0007 Janków Przygodzki, dz. nr ewid.: 491/1 (KZ1W/00066776/8); 

Obręb: 0013 Wysocko Małe, dz. nr ewid.: 24 (KZ1W/00084213/6); 

Miasto Ostrów Wielkopolski 

Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Miasto Ostrów Wielkopolski 

Obręb: 0156 Ostrów Wielkopolski, dz. nr ewid.: 15/2 (KZ1W/00047426/1); 

Obręb: 0088 Ostrów Wielkopolski, dz. nr ewid.: 1/5 (KZ1W/00008098/7); 

Gmina Ostrów Wielkopolski 

Jednostka ewidencyjna: 301704_2, Ostrów Wielkopolski 

Obręb: 0004 Czekanów, dz. nr ewid.: 186 (KZ1W/00016088/3); 

Gmina Nowe Skalmierzyce 

Jednostka ewidencyjna: 301702_5, Nowe Skalmierzyce 

Obręb: 0016 Ociąż, dz. nr ewid.: 43/8 (KZ1W/00066751/7); 

Miasto Kalisz 

Jednostka ewidencyjna: 306101_1, Miasto Kalisz 

Obręb: 0153 Dobrzec, dz. nr ewid.: 47/2 (KZ1A/00013565/0); 
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Powiat kaliski 

Gmina Żelazków 

Jednostka ewidencyjna: 300711_2 Żelazków 

Obręb: 0012 Kokanin, dz. nr ewid.: 158/20 (KZ1A/00000729/4); 

Obręb: 0016 Skarszew, dz. nr ewid.: 36 (KZ1A/00079496/5); 

Gmina Ceków-Kolonia 

Jednostka ewidencyjna: 300703_2 Ceków-Kolonia 

Obręb: 0007 Kosmów Kolonia, dz. nr ewid.: 239 (-); 

Obręb: 0013 Prażuchy Nowe, dz. nr ewid.: 358/15 (KZ1A/00034198/9); 

Powiat turecki 

Gmina Malanów 

Jednostka ewidencyjna: 302705_2, Malanów 

Obręb: 0008 Grąbków, dz. nr ewid.: 104 (-); 

Miasto Turek 

Jednostka ewidencyjna: 302701_1, Miasto Turek 

Obręb: 0002 Turek B, dz. nr ewid.: 792/8 (KN1T/00023209/1). 

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 ze zm.) - zwanej dalej 

„Kpa”, w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się 

za dokonane po upływie czternastu dni od 24 sierpnia 2022 r., tj. dnia, w którym nastąpiło 

publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Poznaniu, właściwych miejscowo urzędach gmin i w prasie ogólnopolskiej. 

W przypadku gdy po dokonaniu niniejszego zawiadomienia 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. 

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. We wszystkich sprawach 

prowadzonych przez WUW w Poznaniu można się kontaktować z pracownikami telefonicznie 
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(tel. 61 854 1975) i osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, piątek od 8.30 

do 15.00, wtorek, czwartek od 12.00 do 15.00) po uprzednim uzgodnieniu godziny lub 

mailowo (jparadowska@poznan.uw.gov.pl). 

Mapa przedstawiająca granice terenu objętego wnioskiem oraz obwieszczenie zostaną 

zamieszczone 24 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce 

Ogłoszenia/Obwieszczenia. 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 

Łukasz Michalski 
Kierownik Oddziału Inwestycji  

i Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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