WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 7 sierpnia 2020 r.
WI-III.747.1.8.2020.AM.c

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 6 ust. 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019r.
o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019r. poz. 630
ze zm.), zwanej dalej „u.i.n.”, oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.),
Wojewoda Pomorski zawiadamia,
że zgodnie z art. 22 ust. 1 u.i.n., na wniosek z dnia 15 lipca 2020r. nr 244/221/2020 (wpływ w dniu 20
lipca 2020r. / uzupełniono w dniu 3 sierpnia 2020r.), PERN S.A., reprezentowanej przez Pana Piotra
Paprockiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na wejście na teren nieruchomości,
oznaczonych jako działki ewidencyjne:
w gminie Cedry Wielkie: nr 122 (KW GD1G/00002562/4)
i 155 (KW GD1G/00002562/4) obręb Trutnowy,
w gminie Pruszcz Gdański: nr 110/17 (KW GD1G/00131325/4) obręb Bogatka,
nr 9/11 (KW 7007) i 9/2 (KW 7007) obręb Przejazdowo,
w gminie Suchy Dąb: nr 29 (KW GD1G/00109253/5) obręb Koźliny, nr 146 (KW 111277)
obręb Osice, nr 170 (KW GD1G/00112946/4) obręb Krzywe Koło,
nr 150/2 (KW GD1G/00247200/8) obręb Suchy Dąb,
w gminie Gardeja: nr 81 (KW GD1I/00006995/8) obręb Pawłowo, nr 104/1
(KW GD1I/00054664/0) obręb Otoczyn, nr 2/74 (KW GD1I/00054664/0) obręb Klasztorek,
w gminie Kwidzyn: nr 28/2 (KW 46209) i 577/1 (KW 41621) obręb Rakowiec,
w gminie Pelplin: nr 122 (KW GD1T/00004453/3) obręb Gręblin,
w gminie Subkowy nr 375 (KW GD1T/00001798/2) obręb Subkowy,
w gminie Tczew: nr 217 (KW GD1T/00001398/8), 160/27 (KW GD1T/00053746/2), 161/14
(KW GD1T/00053747/9) i 69/5 (KW GD1T/00006756/1) obręb Stanisławie, nr 256 (KW
GD1T/00001953/7), 257 (KW GD1T/00002827/2) i 174/8 (KW GD1T/00045656/5) obręb Miłobądz,
w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków
posadowienia projektowanych obiektów w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu
ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".
W związku z powyższym informuję strony postępowania, o możliwości składania wniosków, uwag
lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, przed
wydaniem decyzji, 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.
z up. Wojewody Pomorskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
Janusz Woliński

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

