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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „kpa”, i art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, z późn. zm.),

zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 
Wojewody Podlaskiego z dnia 29 listopada 2017 r., znak: AB-IV.747.2.2.2017.AM, o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa, 
DN700, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów 
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 
obsługi, w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego -  powiaty: suwalski 
i sejsneński.

Działając na podstawie art. 10 kpa, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się, przed 
wydaniem rozstrzygnięcia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 
7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 73 kpa strony mogą przeglądać akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, 
w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 
do 15:30.

Ponadto należy wskazać, iż organem właściwym w przedmiotowej sprawie -  stosownie do treści 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 2261) -  jest obecnie Minister Rozwoju.

Data publikacji obwieszczenia: 10 marca 2020 r.

Minister Rozwoju

7jr|formaqa o przetwarzaniu danych osobowych.
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