
UCHWAŁA Nr 72/31/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zaopiniowania inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock 

wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” 

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. 4 ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2309 oraz z 2021 poz. 234) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie inwestycję pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock 

wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Wicestarosta 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w sektorze naftowym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, inwestor - PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

występuje o opinie właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta).  

Wypełniając ten obowiązek, działając jako pełnomocnik inwestora Pani Małgorzata Twarowska 

reprezentujący firmę ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o. o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa pismem 

z dnia 18.02.2021 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu: 04.03.2021 r.) nr R903-ILF-P-

POL-OC-0728 zwróciła się z prośbą o ponowne zaopiniowanie inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy 

naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi ”. W sprawie tej została podjęta 

Uchwała Nr 59/110/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 grudnia 2020 r. Wniosek o ponowne 

wydanie opinii wynika z faktu, że trasa planowanej inwestycji uległa minimalnej zmianie poprzez rozszerzenie 

zakresu terenu na obszarze powiatu rypińskiego, gminy Rypin oraz z powodu uszczegółowienia rysunków. 

Do wniosku dołączono załączniki przedstawiające zakres wniosku o opinię z przebiegiem rurociągu 

wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. 

Głównymi elementami inwestycji są: baza zbiornikowa w Miszewku Strzałkowskim, rurociąg ropy 

naftowej o średnicy 0,8 m o orientacyjnej długości 240 km na odcinku Gdańsk - Płock wraz z linią 

światłowodową biegnącą wzdłuż rurociągu oraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, stanowiący II nitkę 

odcinka pomorskiego, nowe elementy infrastruktury oraz baza zbiornikowa w Gdańsku. Na terenie powiatu 

grudziądzkiego rurociąg będzie przebiegał przez teren gmin: Łasin (miejscowości: Szynwałd, Nowe Jankowice, 

Jankowice i Szonowo Szlacheckie) oraz Świecie nad Osą (miejscowości: Lisnówko, Lisnowo i Szarnoś). 

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

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


