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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 @ 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
adminisnacyjnego(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz
art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 r.,
poz. 2126 z póżn. zm.)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania

na wniosek z dnia 11 października 2018 r. (uzupełniony pismem z dnia 8 listopada 2018 r., znak:
DBP/LH-354/2018) złożony przez Operatora Gazociagów Przesyłowych GAZf SYSTEM S.A
zsiedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4 reprezentowanego przez Pana Andneja
Kondrackiego z Górniczego Biura Projektów „PANGAZ” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy
ul. Bratysławskiej 2/7, dotyczący utwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych
dla określenia warunków geologiczna — inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego
„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego polączenie systemów przesyłowych
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obslugi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznie gazu Hołowczyce
z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna — granica RP-LT (Polska —

Litwa)”.
Celem zamierzonych prac i badań geologicznychjest szczegółowe rozpoznanie i ocena

warunków geologiczne — inżynierskich podłoża oraz określenie stopnia złożoności budowy
geologicznej na terenie przeznaczonym pod budowę międzysystemowego gazociągu
stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi. Wyniki projektowanych prac mają
stanowić podstawę opracowania dokumentacji geologiczno — inżynierskiej.

Zakres projektowanych prac obejmuje m. in. wykonanie 53 rdzeniowanych otworów
wiertniczych o głębokościach od 15,0 do 40,0 m p,p.t„, wykonanie badań laboratoryjnych
pobranych próbek gruntu i wody, obserwację i pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej,
wykonanie sondowań dynamicznych i statycznych, likwidację otworów poprzez zastosowanie
zaczynu iłowo › cementowego lub compactonitu z zapewnieniem izolacji pomiędzy poziomami
wód podziemnych, wykonanie badań geofizycznych, opracowanie dokumentacji geologiczne-
inżynierskiej.

Szczególowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane
jest wykonanie projektowanych robót geologicznych:

~ Gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie:
- obgb 0021 Rudka - Skroda działki nr ewidencyjny: 565, 574, 725/2, 801, 802, 813, 1079



- Gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie:
- brgb 0010 Serwatki działki nr ewidency'nv: 224/2. 224/5, 516. 517. 518/2. 653
- breb 0001 Nowogród działki nr ewidency'nv: 797. 803. 804. 845. 846.

' Gmina Andrzejewo. powiat ostrowski, województwo mazowieckie:
› obręb 0023 Przeździecko — Jachv działki nr ewidencyjny: 140. 168/4. 169
- obręb 0024 Przeździecko - Lenartv działka nr ewidencyjny: 50

~ Gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki. województwo podlaskie:
- obreb 0015 Dmochv - Glinki działki nr ewidencyjny: 38/5. 68. 71/1 . 92. 131
› obręb 0017 Dmochv - Rodzonki działka nr ewidencyjny: 147

0 Gmina Klukowo. powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie:
- obreb 0036 Zebrv Wielkie działka nr cwidencviny: 326

' Gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie:
- bręb 0035 Zadobrzc działki nr ewidency'nv: 98. 100. 101

' Gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie:
› obrcb 0031 Twarogi Wypychv działki nr ewidencviny: 6/1 , 6/19. 7/3. 7/6, 43/1

~ Gmina Siemiatycze, powiat siemiatycki. województwo podlaskie:
- breb 0041 Turna Duża działki nr ewidency'ny: 357. 358. 359. 340. 342. 344
› ibrgb 0042 TurnaMała działki nr ewidency'ny: 46/1. 47. 48. 50

' Gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie:
~ bręb 0005 Buźka działki nr ewidency'ny: 3. 293
- brgb 0008 Franopol działki nr ewidencv'ny:24. 425
- breb 0029 Sarnaki działka nr ewidency'ny: 464

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy
wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty
geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność
objęta decyzją. przysługują uprawnienia strony postępowania. Stosownie do art. IO @ 1 Kpa
stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium
postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłoszonych zadań,
przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, Że postępowanie prowadzi Referat
Geologii w Departamencie infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego
w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. 525, tel. 85 66—54-466.

Informuje zarazem. iz dzia jac na podstawie art. 80 ust: 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r,. poz. 2126 z późn. zm.). w związku
z art. 106 KPA tutejszy organ administracji geologicznej zwróci się do Wójtów Gmin:
Andrzejewo. Klukowo. Mały Płock. Perlejewo. Sarnaki. Siemiatycze ora/. Burmistrzów:
Ciechanowa. Czyzewa i Nowogrodu. o opinie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego
projektu robót geologicznych.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 41 ust. 3 uslawy Prawo geologicme i górnicze.
zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz



przesłane do zamieszczenia przez Urząd Gminy Andrzejewo, Urząd Gminy Klukowo. Urząd
Gminy Mały Płock, Urząd Gminy Perlejewo. Urząd Gminy Sarnaki, Unąd Gminy Siemiatycze,
Urząd Miasta i Gminy Ciechanowiec, Urząd Miasta i Gminy Czyżew oraz Urząd Miasta i Gminy
Nowogród w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obwieszczeniaw sposób zwyczajowo przyjęty
w miejscowościach, na terenie których mają być prowadzone prace objęte projektem.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia.
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Otrzymu'g:
]. Pan Andrzej Kondracki

Górniczo Biuro Projektów
FANGAZ Sp, z, o. „,
ul. BratyslaWska 2/7
31—20l Kraków
(pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesylowych
GAZ , SYSTEM S.A)

2. Strony postępowania wedlug wykazu
znajdującego się w aktach sprawy * w sposób określony w art. 41 ust. 3 ustawy Prawo

geologiczne i górnicze


