
GAZOCIĄG POGÓRSKA WOLA – TWORZEŃ 
ODC. 3 BRACIEJÓWKA – TWORZEŃ

Podstawowe informacje o inwestycj i ,  
procesie zwrotu nieruchomości  po zakończeniu 

budowy gazociągu, 
procesie odszkodowawczym 

i  st ref ie kontrolowanej



GAZOCIĄG POGÓRSKA WOLA – TWORZEŃ 
168  KM,  ŚREDNIC A 1000  MM

Odcinek III Odcinek II

56 km34 km

Odcinek Inwestor 
Wykonawca robót 

budowalnych 

Odcinek
I i II

GAZ-SYSTEM 
Oddział w Tarnowie 

Stalprofil S.A.

Odcinek 
III 

GAZ-SYSTEM 
Oddział w Świerklanach

IDS-BUD S.A.



GAZOCIĄG POGÓRSKA WOLA – TWORZEŃ
ODCINEK I I I  BRACIEJÓWKA - TWORZEŃ

▪ Trasa gazociągu na odcinku III 
przebiega przez:

• woj. śląskie w gminach: 
Dąbrowa Górnicza i 
Sławków

• woj. małopolskie w 
gminach: Bolesław, Klucze 
i Olkusz.

budowany odcinek gazociągu

Istniejące gazociągi przesyłowe



GAZOCIĄG POGÓRSKA WOLA – TWORZEŃ
ODCINEK I I I  BRACIEJÓWKA - TWORZEŃ

INWESTOR:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany

sekretariat.swierklany@gaz-system.pl

Biuro budowy:

ul. Laski 193,  41-303 Dąbrowa Górnicza 

e-mail: sekretariat.B197@ids-bud.pl

WYKONAWCA NADZORU INWESTORSKIEGO:

SGS Polska Sp. z o.o.

Biuro Kontraktu 

ul. Spółdzielcza 3, 32-300 Olkusz

e-mail: pl.gs.tarnow@sgs.com

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWALNYCH:

IDS-BUD S.A. 



AKTUALNY ETAP BUDOWY GAZOCIĄGU

Uporządkowanie i rekultywacja terenu

Znakowanie trasy gazociągu

odcinków gazociągu



KOLEJNE ETAPY BUDOWY GAZOCIĄGU



PROCES ZWROTU NIERUCHOMOŚCI PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Zakończenie budowy 
gazociągu na działce

Rekultywacja i
odtworzenie terenu 

zajętego
pod budowę 

Pisemne zawiadomienie 
właścicieli o terminie 

protokolarnego zwrotu 
nieruchomości -

około 30 dni przed 
wyznaczonym 

terminem

Zwrot nieruchomości 
zajętej pod budowę 

gazociągu –
Komisyjny opis 
nieruchomości

Protokół 14-6
tzw. Protokół końcowy

z opisania stanu 
zagospodarowania 
nieruchomości po 
zakończeniu robót 

budowalnych

Protokół  14-3 
z kontroli rekultywacji



PROTOKOŁY PRZEKAZYWANE DO WOJEWODY

OPIS ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI NA ETAPIE DECYZJI 

LOKALIZACYJNEJ

OPIS ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI PRZED ROZPOCZĘCIEM 

BUDOWY GAZOCIĄGU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI PO ZAKOŃCZENIU 

BUDOWY GAZOCIĄGU

PROTOKÓŁ „0” 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

RAPORT Z OPISU 
NIERUCHOMOŚCI 

WOJEWODAGAZ-SYSTEM

Sporządzone przed budową 

Sporządzone po budowie



GAZ-SYSTEM przekaże 

Wojewodzie protokoły 

z opisu nieruchomości 

sporządzone 

przed i po budowie 

gazociągu

Wojewoda przeprowadzi

postępowanie odszkodowawcze 

i wyda decyzje administracyjne 

o wysokości odszkodowania 

z  tytułu wybudowania gazociągu

na działkach właścicieli 

GAZ-SYSTEM 

wypłaci właścicielom  

odszkodowanie zgodnie 

z decyzjami Wojewody

PROCES ODSZKODOWAWCZY



PROCES ODSZKODOWAWCZY
ETAPY 

WOJEWODA

Opracowanie 

operatów 

szacunkowych

Decyzja 

administracyjna

o wysokości 

odszkodowania

INWESTOR

Inwestor wypłaca 

właścicielowi odszkodowanie 

w terminie 14 dni od dnia 

ostateczności decyzji 

Wojewody

WŁAŚCICIEL

ODSZKODOWANIE 

UREGULOWANE

WŁAŚCICIEL WŁAŚCICIEL

INWESTOR

WŁAŚCICIEL

WOJEWODA WOJEWODA

Możliwość 

zapoznania się 

z  operatem 

szacunkowym i 

z aktami sprawy 

odszkodowawczej 

Otrzymanie decyzji.

14 dni na odwołanie 

się od daty 

otrzymania decyzji. 

Odwołanie 

rozpatruje właściwy 

Minister.  

WOJEWODA

WOJEWODA

Otrzymanie 

pisemnego 

zawiadomienia 

o wszczęciu 

postępowania 

odszkodowawczego

RZECZOZNAWCY

Zawiadomienie 

o wysokości 

odszkodowania

Przekazanie 

protokołów 

z opisów 

nieruchomości

Zlecenie 

rzeczoznawcom 

wykonania operatów 

szacunkowych

Zawiadomienie 

o wszczęciu 

postępowania 

odszkodowawczego

Otrzymanie 

odszkodowania



STREFA KONTROLOWANA GAZOCIĄGU 

STREFA KONTROLOWANA

▪ Obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, 

▪ Linia środkowa strefy kontrolowanej pokrywa się z osią 
gazociągu, 

▪ GAZ-SYSTEM w strefie kontrolowanej podejmuje czynności 
w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć 
negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie 
gazociągu.



STREFA KONTROLOWANA – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

§ 10. 

1. Dla gazociągów należy wyznaczyć, na okres ich użytkowania, strefy kontrolowane.

2. W strefach kontrolowanych należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować
uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie.

3. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych
składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia
gazociągu podczas jego użytkowania.

4. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od
gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN
300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być
prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym
operatorem sieci gazowej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


