
Warszawa,30 listopada 2022 r.

          WI-I.747.3.45.2022.JK/DW
 

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. 12 ust. 4 pkt 7 w zw. z  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.) – dalej specustawy oraz art.  10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – dalej jako k.p.a. informuję, 
że w dniu 14 listopada 2022 r., na podstawie art. 113 § 1 k.p.a., zostało wydane postanowienie 
Wojewody Mazowieckiego Nr 1499/SAAB/2022, o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich 
w decyzji Nr 186/SPEC/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r., wydanej na wniosek inwestora: Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu pod nazwą: 

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

Sprostowania polegają na:
1) wykreśleniu z treści decyzji punktu 5 w Rozdziale III „Warunki techniczne realizacji inwestycji” 

na stronie 10, w zakresie poniżej wskazanego zwrotu:
„Wzdłuż projektowanego gazociągu należy zaprojektować punkty pomiarowe ochrony
katodowej oraz zastosować podziemny kabel komunikacyjny światłowodowy.”

Sprostowanie decyzji zostało na wniosek strony i dotyczyło oczywistych omyłek pisarskich 
w treści decyzji.

Z treścią postanowienia oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

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. 

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi 30 min i nie może zostać przedłużony. 
             Informacja w sprawach będzie ponadto udzielania telefonicznie w poniedziałek w godz.
1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 pod nr 22 695-66-89. Informacja ta ma na celu jedynie 
przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas rozmowy strony nie uzyskają informacji 
o planowanym terminie zakończenia postępowania.

Na postanowienie służy zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, 
za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą postanowienie w terminie 14 dni od dnia, w którym 
zawiadomienie o jego  wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane

Zawiadomienie, zgodnie z art. 12 ust. 2a  specustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Data publicznego obwieszczenia: 9 grudnia 2022 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
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Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy i Miasta Mogielnica

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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