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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 17-08-2022
Znak: IR.II.7840.1.36.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2, w związku z  art. 15 ust. 1 i ust. 4,  art. 38 pkt 2 lit. zh 

i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 1836) oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 
z 2021r., poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam
że w dniu 17.08.2022r. na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającej przez pełnomocnika, Wojewoda 
Świętokrzyski wydał decyzję Nr 37/2022, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
pozwolenia na budowę stacji gazowej pomiarowej o przepustowości Q=1600 Nm3/h MOP 8,4 MPa 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, budowę gazociągu 
przyłączeniowego wysokiego ciśnienia DN100 MOP 8,4 MPa wraz z jego włączeniem do 
istniejącego gazociągu przesyłowego DN300 relacji Swarzów-Grzybów w ramach zadania pn. 
„Przyłączenie na obszarze Solec-Zdrój”, inwestycja na działce o nr ewid. 679/3 obręb 0007 Solec-
Zdrój, jednostka ewid. 260105_2 Solec-Zdrój.

Zakres robót zgodny z projektem budowlanym.

Z treścią decyzji Wojewody Świętokrzyskiego można się zapoznać w siedzibie 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, w Wydziale 
Infrastruktury i Rozwoju, w pokoju 724 (bud. A, p. VII), w godzinach od 7.30 do 15.30.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, 
stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze 
skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Leszek Śmigas
Z-ca Dyrektora
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