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OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. z 2019 r. Dz.U. poz. 868 ze zm.) w związku z art. 80 

ust. 5 Prawa geologicznego i górniczego, po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów 

Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa informuję, że 

Marszałek Województwa Śląskiego 

zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Raciborza, Wójta Gminy Nędza, Wójta Gminy Lyski, 

Burmistrza Kuźni Raciborskiej, Prezydenta Rybnika, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-

Leszczyny, Burmistrza Orzesza, Wójta Gminy Kobiór, Prezydenta Miasta Tychy, Wójta Gminy 

Bojszowy oraz Wójta Gminy Suszec o wydanie opinii 

w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-

inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 

MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi oraz 

budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem 

DN300” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa 

śląskiego według projektowanego rozstrzygnięcia w brzmieniu: 

„1. Zatwierdzam, na okres od dnia, w którym decyzja stanie się wykonalna do dnia 

31 grudnia 2022 r. Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-

inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 

MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi oraz 

budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem 

DN300” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa 

śląskiego opracowany w lutym 2020 r. przez dra inż. Jarosława Kosa (kwal. geol. MŚ nr VI-0402, 

V-1614) oraz pana Zbigniewa Jaskólskiego (kwal. geol. CUG nr 070965) wraz z zespołem 

autorskim z Przedsiębiorstwa Geologicznego S.A. w Krakowie, przy ul. Kijowskiej 16a. 

2. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.” 

Strony zainteresowane przebiegiem postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami 

sprawy i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie – w szczególności za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny (32 77 40 639) lub e-mail: 

srodowisko@slaskie.pl. 

 

 

Z up. Marszałka Województwa  

 

Jolanta Prażuch 

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska 

 

 

Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Województwo Śląskie,  

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligonia 46. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/ 

https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/

