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OBWIESZCZENIE
Działając

•
•
•

na podstawie:
art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
art. 397, ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),
art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836).

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja
Śledzińskiego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące nowego gazociągu DN30, światłowodu i linii
kablowej przez dz. nr 13/1, 11/6, obr. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański, dz. nr 223/2, obr. 300s,
m. Gdańsk, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne;
2. odwodnienie wykopów budowlanych pod budowę gazociągu i światłowodu o zasięgu
oddziaływania mieszczącym się na dz. nr 226/8, 220, 227 /7, obr. Przejazdowo, gm. Pruszcz
Gdański, dz. nr 328/3, obr. 300s, m. Gdańsk oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych
do cieków o zasięgu oddziaływania mieszczącym się na dz. nr 13/1, 11/6, obr. Przejazdowo, gm .
Pruszcz Gdański, dz. nr 223/2, obr. 300s, m. Gdańsk, zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35
ust. 3 pkt 8 ustawy Prawo wodne;
3. wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych niezbędnych do odwodnienia wykopów
budowlanych oraz odprowadzenia wód z odwodnienia do cieku, zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy
Prawo wodne.
związku

z przedsięwzięciem pn. ,,Budowa gazociągów Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą
do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego w zakresie: Zadanie nr 5 - Budowa
gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia relacji Przejazdowo - ENERGA Wytwarzanie S.A.
o średnicy DN300 MOP 8,4 MPa wraz ze stacją pomiarową i światłowodem " realizowanym w ramach
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Świnoujściu (t.j . Dz. U. z 2021 r. poz. 1836).
Planowane zamierzenie inwestycyjne oddziaływać będzie na:
• dz. nr 11/6, 13/1, 220, 221, 226/8, 227 /7, obr. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański;
• 223/2, 328/3, obr. 300s, m. Gdańsk.
W

niezbędną

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, realizując obowiązek zapewnienia
stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, istnieje możliwość wglądu do akt sprawy
w związku z powyższym wyznacza się 7-dniowy termin na ewentualne wypowiedzenie się co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań .
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Jednocześnie informuję, że

w związku z wprowadzonym od dnia 20 marca 2020r. do odwołania
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
strona może żądać od organu prowadzącego postępowanie przesłania elektronicznej wersji akt sprawy
celem zapoznania się, po wcześniejszym telefonicznym lube-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą
sprawę.

Doręczenie uważa się

za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Dyrektora
Alina Szpanowska - Karaś
Z-ca Dyrektora
/podpis kwalifikowany/

Obwieszczenie umieszcza się na:
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
2. Na stronie internetowej BiP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
3. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BiP Gminy Pruszcz Gdański
4. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BiP Gminy Miasta Gdańska
5. Na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BiP Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
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