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Warszawa, 03 sierpnia 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
       
    WI-I.747.3.45.2022.JK(MP)

O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O  

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 2021 r., 
poz. 1836), art. 9 i 10 § 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) – dalej jako Kpa., niniejszym zawiadamia 
się, że w dniu 23 maja 2022 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej 
inwestycji w zakresie terminalu dla:

inwestor:   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

inwestycja: „Budowa gazociągu Dziarnów – Nowe Miasto nad Pilicą wraz z infrastrukturą 
niezbędną do ich obsługi na terenie województwa mazowieckiego”, na terenie 
działek: 

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, 
powiat grójecki, 
gmina Mogielnica, jednostka ew. nr: 140607_5:
obręb 0009 Dziarnów, działka o nr ew.: 1992, 1286, 739, 740, 2171;
obręb 0035 Świdno, działka o nr ew. 111, 119, 118, 190, 282, 283, 285, 286, 287, 811, 807/338; 
obręb 0024 Michałowice, działka o nr ew. 35/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1,  
19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 118, 119/1, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 35/2, 567, 568, 569, 
141/1, 229, 232/2, 559, 106, 134, 347;
obręb 0032 Stamirowice, działka o nr ew: 46/1, 47/1, 55;
obręb 0034 Ślepowola, działka o nr ew.: 144, 148, 149, 153, 155, 118, 119/1, 173, 131/2, 91/1;
obręb 0002 Brzostowiec, działka o nr ew.: 272, 277, 339, 276, 275, 274/2, 274/1, 192/2, 155/3,  
178, 171, 180, 181/2;

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.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
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Strona może zapoznać się z aktami postępowania na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nie umówione 
nie będą obsługiwane. 
             Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w godz.
1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-48. Informacja ta ma na celu 
jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają 
informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania. 

W trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony 
postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.
Data publicznego obwieszczenia: 5 sierpnia 2022 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW/strona internetowa BIP urzędu
2. tablica ogłoszeń Urząd Gminy Mogielnica/ strona internetowa BIP urzędu

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 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji 
znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.

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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