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OBWIESZCZENIE

W nawiązaniudo obwieszczenia: dnia i? stycznia 2019 roku mak : AB—W.747.2.lzm.:—o;
niniejszym koryguje pozycję z tabeli dotyczące powiatu, numeru i gminy i numeru i nazwy obrębu;
Powyzsze dotyczy 12 pozycji z wyżej wymienionego obwieszczenia niniejszym przedstawiam
skorygowano wiersze dotyczące nieruchomościobjętych wnioskiem. Pozostała treść pisma pozostaje
bez zmian jak nizej:

Na podstawie on. 8 ust. i ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyiikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj Dz. U z 20” r poz.
2392 z późn zm) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 2401H2019t Operatora
GazociągówPmaylowych GAZ-SYSTEMS.A w Warszawiedziałającego poprzez pełnomocnika P
Macieja Grzywna, zostało wszczęte postępowanie adminisu'acjóoe w sprawie wydania decyzjio
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie tennimlu dot. budowy miedzysystemowegogazociągu,
reaiizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu tegazylikacyjncgo
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych
Rzeczpospolitej Polskiej! Republiki Litewskiej masz z infrastrukturą towarzyszącądojego obslugi, tj.
gazociąg DN'IOO na odcinku łączącym Węzeł i Tiocznię Gazu Hołowczyce : projektowanym
gazociągiem DN700 relacji Rembolszczyzna-granicaW—LTt'Polska-Lim); w części dotyczącej jego
przebiegu na terenie województwa podlaskiego , odcinek nr 4, powiaty wysokomazowiecki;
zambrowski; łomżyński i kołneński
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zambrowski
zambrowski 2

201405 2

zambrowski 281405 anbrów
łomża 200707 zśntadowo
łomża 200707 Śniadowo
łomża Śniadowo
łomża 200707 Śniadow 129

łomża Łomża 60
łomża 4 0010 103

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w tej sprawie w
siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bialymstoku, ul. Mickiewicza 3, w Wydziale
Architektury i Budownictwa, pokój 321, od dnia 3l_0l.20l9r. -— 07.02.20l9r. od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8:00 do 14:00

Zgodnie z od 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia2009 r. o inwestycjachw zakresie taminało
regazyfikacyjncgo skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj'. Dz U. z 2017 r. poz. 2302),z
dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia, !11 —. .: eau-w „
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