
Białystok, 05 stycznia 2021 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
               w BIAŁYMSTOKU
   15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
               AB-IV.747.7.2020.NK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 z późn. 
zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31.12.2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z 
o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej poprzez pełnomocnika Michała Kawkę, Wojewoda Podlaski 
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji 
towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej 
regulacyjnej wysokiego ciśnienia o maksymalnej przepustowości 120000Nm3/h, która złożona będzie 
z szeregu elementów technologicznych oraz infrastrukturalnych takich jak:
 układ filtracji i podgrzewu gazu;
 układ redukcji ciśnienia gazu i regulacji strumienia na wysokim ciśnieniu;
 aparatura i armatura;
 kontener dla urządzeń technologicznych - izolowane cieplnie i akustycznie 

z naturalną wentylacją o wymiarach 10,0x10,0x4,0[m];
 kontener kotłowni dla potrzeb technologicznych o wymiarach 9,0x5,0x3,6[m];
 kontener chromatografu;
 zespoły zaporowo-upustowe na wlocie i wylocie ze stacji;
 zespoły śluz nadawczo-odbiorczych dla inspekcji i czyszczenia gazociągów;
 kanalizację kablową zawierającą linię światłowodową o długości wykonanych gazociągów;
 zjazd indywidualny z drogi publicznej;
 urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – tzn. przyłącze energetyczne 0,4kV, urządzenia 
instalacyjne, przejazdy, place postojowe i ogrodzenie.

w miejscowości Ostrożne w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu 
stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie znajdującego się w ZAMBROWIE wraz z 
infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego 
i warmińsko mazurskiego”, zlokalizowanej na terenie województwa podlaskiego, powiatu 
zambrowskiego, gminy Szumowo, w miejscowości Ostrożne, obręb 0004 Ostrożne na działkach nr 
ewidencyjny: 352/2, 353/2, 352/1, 353/1, 354/1, 355/1, 356/1, 357/1, oraz gminy Zambrów, w 
miejscowości Krajewo Korytki, obręb 0026 Krajewo Korytki na działkach nr ewidencyjny: 11/1, 12/5, 
12/7, 13/1.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie w 
siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, w Punkcie Obsługi 
Klienta, w godz. 9:00-12:00, w terminie od dnia 11.01.2021 r. do dnia 25.01.2021 r. Zapoznanie się z 
aktami sprawy oraz wydaną decyzją osobiście będzie możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się 
pod ww. numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w 
związku z obecnym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), preferowaną formą kontaktu z tut. 
organem jest kontakt telefoniczny (tel. 85 74 39 589) lub mailowy 
(nkosmaczewska@bialystok.uw.gov.pl). Pracownik organu w miarę możliwości udzieli niezbędnych 



informacji oraz wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Istnieje także możliwość przesłania części 
dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres 
elektroniczny wskazany przez stronę, po uprzednim zwróceniu się do organu z taką prośbą.

Ponadto informuję, iż w przypadku osobistej wizyty w tut. Urzędzie w obecnej sytuacji nie 
będzie możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji przez pracownika organu. Strona, która chciałaby 
skorzystać w siedzibie organu z prawa do zapoznania się z wydaną decyzją oraz dokumentacją i 
wykonania jej kserokopii proszona jest o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, 
telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302), z 
dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomościami (ust. 2 pkt 1). Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. przepisu 
jest nieważna (ust. 4).

W świetle art. 8 ust. 3 ustawy, w przypadku zbycia lub przeniesienia własności lub prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu, po publikacji niniejszego obwieszczenia, nabywca i zbywca, a w 
przypadku przeniesienia własności tylko nabywca są zobowiązani do zgłoszenia Wojewodzie 
Podlaskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego 
zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego 
nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

        

 
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Welc
Dyrektor Wydziału
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