
 

 

UCHWAŁA Nr 67/17/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 8 lutego 2021 r. 

 

w sprawie zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki 

Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na 

gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu 

DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice - Grudziądz 

(Mniszek)  w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie Z-300 Turznice” 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) w związku z art. 6 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 i 1378) 

 

 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie inwestycję pod nazwą „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu 

rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego 

na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu 

DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice - Grudziądz (Mniszek) 

w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie Z-300 Turznice”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

     Starosta        Wicestarosta   Członek Zarządu   Członek Zarządu     Członek Zarządu 

Adam Olejnik     Jan Kowarowski Marcin Dziadzio Krzysztof Klucznik         Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, inwestor - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z 

siedzibą w Warszawie występuje o opinie właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  

Wypełniając ten obowiązek, działając jako pełnomocnik inwestora Pan Mateusz Szymalski 

reprezentujący firmę Górnośląska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski, ul. Jana III Sobieskiego 497,   42-

580 Wojkowice pismem z dnia 05.01.2021 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu: 

13.01.2021 r.) nr GPP_21_01_28_RG zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie inwestycji pod nazwą „Likwidacja 

wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda    Z-

301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego 

Turznice Z-300 na gazociągu DN250 Turznice - Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN250 

Turznice - Grudziądz (Mniszek)  w m. Grudziądz na odcinku około 60m” oraz pod nazwą „Ogrodzenie Z-300 

Turznice”. 

Do wniosku dołączono załączniki przedstawiające zakres i lokalizację inwestycji. 

Na terenie powiatu grudziądzkiego inwestycja obejmie teren gminy Grudziądz 

(obręb Pieńki Królewskie, działka nr 35/1, obręb Biały Bór, działka nr 541/1, obręb Turznice, działka nr 12). 

W oparciu o uzyskane opinie inwestor przygotowuje wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej.  

 

 

 

Starosta 

Adam Olejnik 


