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Kępno, dnia 10 maja 2017 roku 

OŚ.6341.23.2017 

Z A W I A D O M I E N I E 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
 

Zgodnie z art. 61 § 4 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku  poz. 23 z późn. zmianami) oraz w 

związku z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 

roku poz.469 z późn. zmianami) 

zawiadamiam, 

że w dniu 24.04.2017 roku zostało wszczęte na żądanie Pana Alberta Pakuły – pełnomocnika 

firmy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu 

postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Kępińskiego nr OŚ-

220/15 z dnia 13.11.2015 roku w ten sposób, iż: 

1. Punkty I i II ust. 1 decyzji otrzymują nowe brzmienie:  

I. Udzielić Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w 

Poznaniu, z siedzibą ul. Grobla 15 61-859 Poznań, pozwolenia wodnoprawnego 

obejmującego przeprowadzenie przez wody powierzchniowe, to jest rzekę Niesob w 

km 21+212, remontowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 5,4 MPa 

relacji Odolanów Komorzno II (Tworóg) o parametrach: 
 

Parametry Przed zmianą Po zmianie 

1 Sposób przekroczenia rzeki przewiert hydrauliczny dł. 12 m metodą wykopu otwartego 

2 Rodzaj rury  
stalowa SAWH   508x11,0  mm 

z mat. L4 15ME 

stalowa DN500 SAWH  

508x12,5 mm z mat. L4 15ME 

3 
Lokalizacja – gmina Bralin, 

obręb geod. 0002 – Chojęcin  
działka nr 273/1 

4 
Współrzędne 

 geograficzne 

początek 

rurociągu 
N 51017’39,93” ; E 17056’9,19” 

koniec 

rurociągu 
N 51017’39,8” ; E 17056’9,07” 

5 Rzędna dna cieku 167,80 m npm 

6 Rzędna osi gazociągu - 165,96 m npm 

7 
Minimalna głębokość pod 

twardym dnem cieku 
1,20 m do górnej krawędzi obciążników 

8 
Sposób umocnienia dna i skarp 

rzeki 

 Na długości 8,8 m płyty betonowe 

ażurowe typu JOMB na 

geowłókninie filtracyjnej 
dwuwarstwowej; 

 Ścianka palisadowa oddzielająca 

odcinek umocniony płytami 

betonowymi od górnego nurtu 

rzeki. 

 Ażurowe płyty betonowe typu 

JOMB na długości 10 mb, to jest 

po 5 m licząc od osi rurociągu w 
górę i dół cieku.  
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II. Zobowiązać inwestora do: 

1. Wykonania skrzyżowania zgodnie z parametrami podanymi w operacie wodnoprawnym pt. 

Remont gazociągu DN500 PN 5,4MPa relacji Odolanów-Komorzno II (Tworóg) oraz wniosku z 

dnia 21.04.2017 roku,  zachowując przedstawione w nim rzędne i parametry techniczne. 

2. Pozostawić bez zmian pozostałe punkty decyzji. 

W uzasadnieniu wniosku podniesiono, iż zmiana przedmiotowej decyzji spowodowana 

jest zmianą technologii wykonania pogłębienia gazociągu pod dnem rzeki – z przewiertu 

sterowanego na metodę wykopu otwartego.  

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, która 

udostępniona jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w 

Kępnie przy ul. Kościuszki 5, pok. nr 110 /I piętro/ i złożyć ewentualne wnioski oraz zastrzeżenia w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

Uwaga! 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa decyzja może zostać zmieniona tylko i wyłącznie za zgodą 

wszystkich stron (art. 155 cytowanego na wstępie Kpa), dlatego proszę o pisemne przedstawienie 

swojego stanowiska w tej sprawie. W przypadku wyrażenia zgody na zmianę decyzji nr OŚ-220/15 

powyższe stanowisko można złożyć wg wzoru dołączonego do niniejszego zawiadomienia.  

 

 

Naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

/Marek Oreś/ 

 

 Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 

1) Pan Albert Pakuła 

Wiertconsulting Sp. z o.o. 

ul. Trzebiatowska 29A  63-432 Poznań 

(Pełnomocnik OGP Gaz-System S.A. Oddz. w Poznaniu) 

2) Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 

ul. Dąbrowskiego 9  63-400 Ostrów Wielkopolski 

Otrzymują do wiadomości: 

1) Urząd Gminy w Bralinie 

ul. Rynek 3, 63-640 Bralin 

2) a.a. Wydziału 
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