WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 18 stycznia 2022 r.
WI-III.747.1.35.2021.AM.c

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 22 lutego 2019 r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1902), zwanej dalej „u.i.s.n.”, oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że zgodnie z art. 3 ust. 1 u.i.s.n., na wniosek PERN S.A., reprezentowanej przez Panią Małgorzatę
Twarowską, nr R903-ILF-P-POL-OC-1187 z dnia 16 grudnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze
naftowym dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną
do jego obsługi”, na terenie działek ewidencyjnych:
 w gminie Pruszcz Gdański w obrębie Przejazdowo: 4/1 (KW GD1G/00078350/8), 7/1 (KW
GD1G/00014109/8), 7/3 (KW GD1G/00014109/8), 7/4 (KW GD1G/00066139/6), 7/5 (KW
GD1G/00066139/6),
 w mieście Gdańsk w obrębie 268s: 15/3 (KW GD1G/00032372/4),
 w mieście Gdańsk w obrębie 300s: 75/83 (KW GD1G/00046060/5), 75/84 (KW
GD1G/00046060/5), 75/85 (KW GD1G/00046060/5), 145/2 (KW GD1G/00038936/8), 145/3
(KW GD1G/00038936/8), 146/13 (KW GD1G/00039616/6), 146/14 (KW GD1G/00039616/6),
152/2 (KW GD1G/00039616/6), 152/1 (KW GD1G/00039616/6), 146/4 (KW GD1G/00039616/6),
147/1 (KW GD1G/00082692/8), 147/2 (KW GD1G/00016287/3), 198/3 (KW GD1G/00046154/1),
75/11 (KW GD1G/00046060/5), 75/45 (KW GD1G/00046060/5), 75/46 (KW GD1G/00046060/5),
75/50 (KW GD1G/00046060/5), 75/88 [75/87 (KW GD1G/00046060/5)], 75/89 [75/87 (KW
GD1G/00046060/5)], 75/90 [75/87 (KW GD1G/00046060/5)].
* w nawiasach [...] podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą składać wnioski, uwagi
lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyżej wymienione dokumenty należy
kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk
ul. Okopowa 21/27, a z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie urzędu, po telefonicznym
uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30-77-327.
Jednocześnie informuję, że w przypadku zbycia/przeniesienia własności lub prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, objętych przedmiotowym wnioskiem, po doręczeniu
niniejszego zawiadomienia, zbywca i nabywca zobowiązani są zgłosić Wojewodzie Pomorskiemu
dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania takiego zgłoszenia
i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego
nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania (art. 6 ust. 5 i 6 u.i.s.n.).
z up. Wojewody Pomorskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
Janusz Woliński
(dokument podpisany elektronicznie)
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