
verte 
 

 

 
 

Marszałek Województwa Łódzkiego 

 

Łódź, dnia 08 stycznia 2020 r. 

 

RŚV.7440.8.2019.PM 

 
DECYZJ A 

 
Działając w oparciu o art. 79 ust. 1 i 2, art. 80 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 

Nr 288 poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104, art. 108 § 1, art. 21 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM z siedzibą ul. Mszczonowska 4, 02-337 

Warszawa, złożonego przez pełnomocnika - P. Sylwię Pawluk, PGNIG GAZOPROJEKT S.A., 

ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, w dniu 24.09.2019 r., a także po uzyskaniu stosownych opinii  

 

I. Zatwierdzam 

1. Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania 

inwestycyjnego „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice – Rawa 

Mazowiecka”. 

2. Lokalizacja robót w województwie łódzkim: 

 powiat rawski – gm. Rawa Mazowiecka 

 powiat skierniewicki – gm. Skierniewice, gm. Godzianów, gm. Maków  

 powiat łowicki – gm. Łowicz, gm. Zduny, gm. Łyszkowice 

 powiat kutnowski – gm. Bedlno, gm. Żychlin, gm. Oporów. 

 Lokalizacja robót w województwie mazowieckim: 

  powiat gostyniński – gm. Szczawin Kościelny, gm. Pacyna, gm. Gostynin. 

3. Projekt zakłada m.in. wykonanie 535 otworów geologiczno-inżynierskich o łącznej długości 4015 mb 

wiercenia.  

4. Projekt zatwierdza się na okres do 31.12.2023 r. 

 

II. Nadaję 

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

III. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:  

1. Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych oraz o zamierzonym poborze próbek w wyniku 

robót geologicznych stosownie do art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  

2. Realizowania robót geologicznych wyłącznie pod kierownictwem i dozorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów 

wynikających z przepisów odrębnych. 

3. Przedstawienia wyników prac geologicznych w stosownej dokumentacji geologicznej w oparciu 

o wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. 

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. poz. 

2033) a w przypadku uzyskania niezadowalających wyników w innej dokumentacji geologicznej 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 grudnia 2016 r. 

w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2016 poz. 2023). 

 



  

Uzasadn ien ie  

Wnioskiem złożonym w dniu 24.09.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Łódzkiego, Wnioskodawca - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM z siedzibą 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowany przez pełnomocnika - P. Sylwię Pawluk, 

PGNIG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław, zwrócił się do Marszałka 

Województwa Łódzkiego o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków 

geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa gazociągu DN 1000 

Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka” oraz o nadanie decyzji zatwierdzającej 

rygoru natychmiastowej wykonalności.  

Mając na względzie art. 161 ust. 1 w związku z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze oraz art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustalono, że organem 

właściwym do zatwierdzenia projektu jest Marszałek Województwa Łódzkiego. 

Projekt został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 

2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696 ze zm.). Celem 

projektowanych robót jest szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich 

podłoża pod budowę nowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 DN 1000 relacji Gustorzyn-

Wronów Etap II Leśniewice-Rawa Mazowiecka wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi. 

Z informacji uzyskanych od Wnioskodawcy wynika, że nie posiada on praw do dysponowania 

nieruchomościami, w granicach których będą wykonywane roboty geologiczne. Wykonawca prac 

geologicznych ma obowiązek uzgadniania z właścicielami nieruchomości warunków oraz terminu 

wykonania wierceń i badań terenowych. 

Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli liczba stron 

postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o decyzjach i innych czynnościach 

w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Tutejszy organ administracji geologicznej 

obwieszczeniem Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 13 listopada 2019 r., znak 

RŚV.7440.8.2019.PM zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz możliwości 

składania uwag i wniosków.  

W toku postępowania administracyjnego organ administracji geologicznej zwrócił się pismem 

z dn. 31.10.2019 r., znak sprawy: RŚV.7440.8.2019.PM do: Burmistrz Gminy Żychlin, Wójta Gminy 

Bedlno, Wójta Gminy Godzianów, Wójta Gminy Łowicz, Wójt Gminy Łyszkowice, Wójta Gminy Maków, 

Wójta Gminy Oporów, Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, Wójta Gminy Skierniewice, Wójta Gminy Zduny 

oraz Wójta Gminy Gostynin, Wójta Gminy Pacyna, Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydanie 

stosownej opinii z mocy art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Wójt Gminy Skierniewice (postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 r., znak: RGK.6540.1.2019) 

oraz Wójt Gminy Rawa Mazowiecka (postanowieniem z dnia 20 listopada 2019 r., znak: 

OŚ.6540.2.2019) zaopiniowali pozytywnie wydanie niniejszej decyzji. Natomiast z uwagi na brak zajęcia 

stanowiska przez pozostałych wójtów i burmistrzów gmin w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma 

z prośbą o rozstrzygnięcie, zgodnie z art. 9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, należało uznać, 

że rozstrzygnięcie to zostało przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez organ administracji geologicznej 

z upływem ww. terminu. 

Przed wydaniem decyzji administracyjnej Marszałek Województwa Łódzkiego obwieszczeniem 

z dnia 10 grudnia 2019 roku, znak: RŚV.7440.8.2019.PM poinformował strony zgodnie z art. 10 §1 

Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 

i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ogłoszenie to zostało zamieszczone na stronie internetowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 

10 grudnia 2019 roku oraz przesłane do pozostałych właściwych miejscowo Urzędów Gmin.  

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz złożonego wniosku, 

projekt zatwierdza się na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.  

Jednocześnie organ administracji geologicznej przychylił się do wniosku strony, iż z uwagi na 

ważny interes społeczny zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji został 

nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja, na rzecz której mają zostać wykonane roboty 



  

geologiczne stanowi część strategicznego projektu infrastrukturalnego dla dywersyfikacji i poprawy 

bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w centralnej Polsce. Projektowany gazociąg pozwoli na 

przesyłanie zwiększonej ilości gazu oraz umożliwi rozwój regionalnego rynku gazu i dalszą integrację 

kraju z rynkiem międzynarodowym. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczen ie   

1. Wykonywanie robót geologicznych z naruszeniem warunków określonych w projekcie robót 

geologicznych lub niezawiadomienie właściwych organów o zamiarze ich rozpoczęcia zgodnie 

z art. 179 ustawy Prawo geologiczne i górnicze podlega karze grzywny. 

2. Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa 

Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i  prawomocna. 

 

 

                       z up. Marszałka  
               Województwa Łódzkiego 

 
        Wojciech Frątczak 

                Dyrektor Departamentu 
            Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 
 
 
 
 
Otrzymuje:  

1. Pełnomocnik - Sylwia Pawluk, PGNIG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław + 1 egz. 
projektu 

 
Do wiadomości: 
1. Ministerstwo Środowiska (epuap) 
2. Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach (epuap) 
3. Urząd Gminy Żychlin (epuap) 
4. Urząd Gminy Bedlno (epuap) 
5. Urząd Gminy Godzianów (epuap) 
6. Urząd Gminy Łowicz (epuap) 
7. Urząd Gminy Łyszkowice (epuap) 
8. Urząd Gminy Maków (epuap) 
9. Urząd Gminy Oporów (epuap) 
10. Urząd Gminy Rawa Mazowiecka (epuap) 
11. Urząd Gminy Skierniewice (epuap) 
12. Urząd Gminy Zduny (epuap) 
13. Urząd Gminy Gostynin (epuap) 
14. Urząd Gminy Szczawin Kościelny (epuap) 
15. Urząd Gminy Pacyna (epuap) 
16. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (epuap) 
17. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach (epuap) 
18. Starostwo Powiatowe w Łowiczu (epuap) 
19. Starostwo Powiatowe w Kutnie (epuap) 
20. Starostwo Powiatowe w Gostyninie (epuap) 
21. Wojewódzkie Archiwum Geologiczne       + 1 egz. projektu 
22. aa 

 
 

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji wniesiono w dniu 17.09.2019 r. na podstawie art. 
6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).  
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