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Warszawa, 04 kwietnia 2022 r.
                WI-I.747.3.19.2021.IK1

O B W I E S Z C Z E N I E  W O J E W O D Y  M A Z O W I E C K I E G O

 Zgodnie z art. 19b ust. 1, art. 12 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 1 ustawa z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836) niniejszym zawiadamia się, że w dniu 
23 marca 2022 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 56/SPEC/2022 
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia badań geologicznych, 
hydrogeologicznych oraz określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu:

inwestor:   Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa

inwestycja: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 relacji 
Rembelszczyzna-Główina I”, na terenie działki ew. nr 103, z obrębu 0006 
Dzierzążnia, jed. ew. nr 142005_2 Dzierzążnia, powiat płoński, województwo 
mazowieckie.

Akta przedmiotowej sprawy wraz z decyzją znajdują się do wglądu w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem 
dowodowym w niej zgromadzonym.

Strona chcąca zapoznać się z decyzją oraz aktami postępowania, może tego dokonać na 
pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek w godz. 1300 - 1600 lub w czwartek w godz. 800 - 1200 po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695 62 19. Osoby nieumówione nie 
będą obsługiwane. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może 
zostać przedłużony.

Wydana w sprawie decyzja, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy posiada rygor 
natychmiastowej wykonalności.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni, 
od dnia doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu do Ministra Rozwoju i Technologii, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy zawiadomienie, uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

Zgodnie z art. 12 ust. 2b ustawy, bieg terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji 
rozpoczyna się w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie uważa się za dokonane.
Dzień publicznego obwieszczenia: 6 kwietnia 2022 r.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

WOJEWODA MAZOWIECKI

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w………….………………….……..…..........................
                                                                                 (podać miejsce wywieszenia)
dnia: …………………………….…………...
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
dnia:………………………….………………
Zamieszczono na stronie internetowej BIP urzędu w dniu.........................................

                                       ........…………………………………………                                       
(pieczęć urzędu oraz podpis i pieczęć pracownika urzędu)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjvgm2do
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Otrzymują:
1. tablica ogłoszeń MUW / strona BIP
2. tablica ogłoszeń / strona internetowa BIP/ Urząd Gminy Dzierzążnia

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań 
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji 
znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakładce przetwarzanie danych osobowych.
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