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Warszawa, 11 marca 2019 
r.

  WI-I.747.3.4.2019.JK

ZAWIDOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wszczęciu postępowania 

 
Zgodnie z art. 8 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 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - dalej Kpa, niniejszym 
zawiadamia się, że w dniu 5 marca 2019 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 
inwestycji w zakresie terminalu dla:

inwestor:   Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 
ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa;

inwestycja: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów 
przesyłowych  Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną 
do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce 
z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna – granica RL-LT (Polska – 
Litwa)” – w zakresie: budowy gazociągu DN 700, MOP 8.4 MPa o długości 14,7 km 
w odcinkach: (C-D), (E-F) i (G-H) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowy kanalizacji 
kablowej w celu ułożenia kabla światłowodowego o długości ok. 14,7 km w odcinkach 
(C-D), (E-F) i (G-H), na terenie województwa mazowieckiego, powiatu ostrowskiego, gmin: 
Boguty Pianki, Andrzejewo – odcinek nr 3

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat ostrowski, 
gmina Boguty Pianki 
obręb 0022 Trynisze-Moszewo: 
działki ew. nr: 8, 12, 11, 10, 9
obręb 0021 Trynisze-Kuniewo:
działki ew. nr: 523, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22/1, 22/2, 21, 20, 19, 18/2, 18/1, 17, 16, 15/1, 
525
obręb 0018 Kutyłowo-Bródki:
działki ew. nr: 105, 104, 103/4, 103/3, 103/2, 103/1, 102, 110, 101, 100, 99, 98, 63, 62, 60, 59, 
58, 57, 56, 55, 54, 17/1, 49, 17/2, 16/2, 15/2
obręb 0030 Złotki-Przeczki:
działki ew. nr: 120/2, 119/2, 118/4, 111/2, 114/2, 113/2, 112/2, 93/2, 92/1, 91/2, 90/2, 77, 78, 79, 
80, 74, 64, 65, 351, 60/2
obręb 0006 Boguty-Milczki:
działki ew. nr: 41, 40, 39/2, 39/1
obręb 0030 Złotki-Przeczki:
działki ew. nr: 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 51, 50, 47/5, 47/6, 47/4, 46/2, 45/2
obręb 0019 Kutyłowo-Perysie:
działki ew. nr: 56, 59/3, 55, 48, 46, 45, 43, 44, 42, 41/2, 19, 18, 17/2, 16/2
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obręb 0029 Zawisty-Dworaki:
działki ew. nr: 127
obręb 0010 Drewnowo-Gołyń:
działki ew. nr: 32/1, 42/1, 75/6, 32/2, 75/4, 42/2, 40, 39/2, 39/1, 38, 35/2, 35/1
obręb 0028 Zabiele-Pikuły:
działki ew. nr: 254, 252, 251/1, 147, 238/1, 237/1, 236/1, 231, 235/1, 257, 225, 220, 219, 218, 
217, 209, 206, 200, 199, 198, 193, 197, 191, 190

gmina Andrzejewo
obręb 0029 Zaręby-Choromany:
działki ew. nr: 95, 94/1, 94/2, 116, 92/2, 117, 108/2, 108/3, 123/2, 107/3, 105/9, 105/11, 105/10, 
100/4, 100/5, 99/3, 99/4, 53
obręb 0030 Zaręby-Warchoły:
działki ew. nr: 85/3, 86/2, 87/2, 88/2, 207, 73/6, 72/2
obręb 0016 Ołdaki-Polonia:
działki ew. nr: 114, 113, 140, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 102, 101, 84/2, 84/3, 81/2, 81/1, 79/4, 
78/3, 77/1, 76/2, 5, 34, 33, 32, 31
obręb 0024 Przeździecko-Lenarty:
działki ew. nr: 137, 133, 131, 132, 119, 118, 97, 86, 85, 57/5, 77/2, 56/5, 56/9, 54, 53, 49, 50, 51, 
178, 30, 31/11, 29/7, 168, 29/6
obręb 0023 Przeździecko-Jachy:
działki ew. nr: 320/50, 168/3, 455, 168/4, 320/52, 173/3, 174/3, 171, 169, 164, 139, 140, 141, 
133/2, 109, 108, 106, 75, 74, 73, 72, 81, 71, 70, 69, 27, 26/2, 3, 1

Dla wyżej wymienionych nieruchomości, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren 
nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac 
związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, 
użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania 
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie 
na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także 
innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych 
do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń - art. 24 ust. 1
 i ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, że akta przedmiotowej 
sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK (w godzinach 
1300- 1600 – poniedziałek, 800- 1200 – czwartek), gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą 
się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swego adresu. 

W myśl art. 41 § 2 Kpa zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie informuje się o skutkach doręczenia niniejszego zawiadomienia, które wiążą 
właścicieli nieruchomości objętych inwestycją:

 nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
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w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomościami;

 dla nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu do czasu wydania tej decyzji, nie wydaje się decyzji 
o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; 
toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu;

 w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się 
postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945);

 w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej 
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 
a także w przypadku przeniesienia jej własności lub prawa użytkowania wieczystego, 
wskutek innego zdarzenia prawnego, nabywca i zbywca są obowiązani do zgłoszenia 
Wojewodzie Mazowieckiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego – 
w przypadku niedopełnienia tego obowiązku prowadzenie postępowania bez udziału 
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie będzie stanowiło podstawy 
do wznowienia postępowania.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 

od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego obwieszczenia:  15 marca 2019 r.

    z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
        /podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa Urzędu Gminy Boguty Pianki
3. tablica ogłoszeń / strona internetowa Urzędu Gminy Andrzejewo

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań 
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w………….………………….……..…..........................
                                                                                 (podać miejsce wywieszenia)
dnia: …………………………….…………...
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia:………………………….………………
Zamieszczono na stronie internetowej BIP urzędu w dniu.........................................

                                       ........…………………………………………                                       
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć pracownika urzędu)
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swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji 
znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona danych osobowych.
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