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Gdańsk,

23.02.2022 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
GD.ZUZ.3.4210.41.2022. KT

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie: 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),
w zw. z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 735 ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku
informuje, że
wszczęto postępowanie

administracyjne na wniosek z dnia 21.01.2022 r. (data wpływu: 24.01.2022 r. ;
braków formalnych w dniu 22.02.2022 r.) o udzielenie Operatorowi Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) pozwolenia wodnoprawnego
na usługi wodne - zrzut wody zużytej na potrzeby przeprowadzenia hydraulicznych prób
wytrzymałościowych projektowanego gazociągu wysokiego napięcia relacji Kolnik-Gdańsk do wód
powierzchniowych płynących znajdujących się w rzekach lub urządzeniach wodnych (kanałach)
oraz wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w zakresie tymczasowego zrzutu wody zużytej
na ww. potrzeby, w obrębach: Kolnik, Koźliny, Krzywe Koło, Suchy Dąb, Osice, Trutnowy, Miłocin,
Koszwały, Wiślinka, Bogatka i Przejazdowo - w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągów KolnikGdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego".
uzupełnienie

Przedmiotowe zamierzenie jest częścią inwestycji realizowanej na podstawie przepisów 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).
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom
czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, ze strony
na etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 7 dni
od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia . 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 uprzednim
telefonicznym lube-mailowym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę .
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Sprawę

prowadzi: Konrad Top ka, nr tel. 59 822 13 60, e-mail: konrad.topka@wody.gov.pl

Z up. Dyrektora
Alina Szpanowska - Karaś
Z-ca Dyrektora
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