UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Pani Marta Równicka (OTS-IP Sp. z o.o.) działając na podstawie pełnomocnictwa
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pismem z 20 sierpnia 2019 r.,
znak: OTS/901/19 wystąpiła do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o zaopiniowanie lokalizacji inwestycji pn. Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn –
Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
2. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1554 i 1724) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu, inwestor występuje o opinię właściwego miejscowo zarządu
województwa.
3. Konsultacje ustawowe:
Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje pozytywnie lokalizację inwestycji
pn. Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn – Leśniewice wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
Po zbadaniu założeń lokalizacji inwestycji zwraca się uwagę że w projekcie należy
wziąć pod uwagę inwestycje zawarte w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa kujawsko-pomorskiego, zatwierdzonym uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437) t. j.:
− Przebudowę drogi krajowej nr 62,
− Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 265,
− Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 269,
oraz zapisane w projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawskopomorskiego przyjętym uchwałą Nr 14/588/18 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 12 kwietnia 2018 r., t. j.:
− Przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku Włocławek – Brześć Kujawski,
− Budowę, przebudowę i utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 268,
− Budowę, przebudowę i utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 265,
− Przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski –
Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów
pieszo-rowerowych – wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych,
− Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny,
− Budowę, przebudowę i utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 269,
− Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal odcinek
od km 33+622 do km 59+194,
− Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych (nadleśnictwa:

Skrwilno, Włocławek, Miradz, Gołąbki, Solec Kujawski, Bydgoszcz, Dąbrowa,
Zamrzenica, Trzebciny, Lutówko.
W związku z powyższym proponuje się bezpośredni kontakt z instytucjami
odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych inwestycji.
5. Ocena skutków regulacji:
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą skutków finansowych, jak również
nie pociąga za sobą konieczności zmiany innych aktów prawnych.

