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 OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 41 ust. 3, w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  

Marszałek Województwa Śląskiego, działający jako organ administracji 

geologicznej, zawiadamia o wydaniu decyzji nr 1768/OE/2022  

z dnia 20 maja 2022 r. 

zatwierdzającej Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa wraz z budową ZZU 

liniowego DN250 w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 

Trzebiesławice – Częstochowa DN250 MOP 5,5 MPa – odc. relacji Borowe 

Pole – Częstochowa, odgałęzienie Nowa Wieś Auchan – ZZU Słowik – 

rz. Warta wraz z budową ZZU liniowego DN250”, przedłożony 

do zatwierdzenia przez inwestora:  

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. 

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami 

postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu robót geologicznych 

są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, 

w granicach których będą wykonywane roboty geologiczne. Decyzja 

w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych nie upoważnia 

do wykonywania robót geologicznych. Wejście na teren nienależący 

do Inwestora w celu wykonania robót geologicznych powinno się odbyć 

za zgodą właściciela nieruchomości. Przepis art. 85b Prawa geologicznego 

i górniczego stosuje się odpowiednio. 

Akta sprawy znajdują się w Referacie ds. geologii i zasobów naturalnych 

Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,  

przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23.  

Strony zainteresowane przebiegiem postępowania mają możliwość 

zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia w przedmiotowej sprawie,  

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 20 maja 2022 r. 

Znak sprawy: OE-RG.7440.1.2022 

                     (OS-RG.7440.1.2022) 

Znak pisma: OE-RG.KW-000201/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/2 

 

w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w tym celu prosimy o kontakt 

telefoniczny (32 77 40 679) lub e-mail: srodowisko@slaskie.pl. 

 

Z up. Marszałka Województwa  

/-/ Anna Szulik 

Geolog Wojewódzki 

 

 

 

 

 

 
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/ 
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