
UCHWAŁA NR CDXII/230/22 
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji pod 
nazwą „Remont sześciu odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory - 

Wola Karczewska oraz jednego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa 
zasilającego stację gazową w miejscowości Konstancin” 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 528 i 583), 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 2021 r. poz. 1836) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek spółki TECHCOM PROJEKT S.C. ANDRZEJ LIS, ROBERT 
MIEKUS z siedzibą w Opacz – Kolonia, ul. Polna 15 B, 05-816 Michałowice, o wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji pod nazwą „Remont sześciu odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 
MPa relacji Mory - Wola Karczewska oraz jednego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 
MPa zasilającego stację gazową w miejscowości Konstancin”. 

§ 2. Kopia opinii podlega przekazaniu do Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Otwockiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu  
 

Krzysztof Szczegielniak  

4. - 

2, Wicestarosta 
 

Paweł  Zawada  

5. Członek Zarządu  
 

Grzegorz  Michalczyk  
3. Członek Zarządu  

 
Kinga  Błaszczyk  
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Uzasadnienie 

Zgodnie 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) przed 
złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu inwestor 
występuje o opinię do właściwego miejscowego zarządu powiatu, w zakresie inwestycji realizowanej na terenie 
powiatu. 

Spółka akcyjna TECHCOM PROJEKT, działając na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – 
SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z planowaną inwestycją pn.: „Remont sześciu odcinków 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory - Wola Karczewska oraz jednego odcinka 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa zasilającego stację gazową w miejscowości Konstancin” 
wystąpiła o wydanie opinii w zakresie ww. inwestycji. 

 

 Przewodniczący Zarządu  

  

Krzysztof Szczegielniak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt opracowała: 

Paulina Bieńkowska 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
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