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KOMUNIKAT 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM  S.A. w odpowiedzi na liczne zapytania 

interesariuszy dotyczące budowy gazociągu Gustorzyn-Wronów i  sposobu prowadzenia prac 

budowlanych na terenach sadowniczych, jako inwestor realizujący te inwestycję  uprzejmie  

informuje :  

➢ Sposób demontażu  i ponownego montażu instalacji sadowniczych np. instalacji 

antygradowych, systemów nawadniających, melioracyjnych, naciągowych zostanie 

opisany w projekcie wykonawczym.  

➢ Prace związane z budową gazociągu będą wykonywane przez wyłonioną  w przetargu 

publicznym profesjonalną firmę, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

➢ W czasie procesu budowlanego za realizację działań na instalacjach sadowniczych 

odpowiedzialny będzie wykonawca robót budowlanych, który zobowiązany będzie przez 

inwestora do wykonania tych prac przez firmy lub osoby posiadające stosowne 

doświadczenie zawodowe.  

➢ Zadaniem wykonawcy robót budowlanych będzie demontaż instalacji i ich 

zabezpieczenie przy zachowaniu funkcjonalności  pozostałych części instalacji sadów. Po 

zakończeniu budowy gazociągu wykonawca robót zobowiązany będzie do odtworzenia 

tych instalacji. 

➢ Z tytułu poniesionych szkód trwałych i czasowych wynikających z budowy gazociągu 

właścicielom nieruchomości bądź użytkownikom wieczystym przysługiwać  będzie 

odszkodowanie. 

➢ Obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych będzie także  zapewnienie  dojazdu do 

pozostałej części sadu i organizację placu manewrowego dla sprzętu, przy pomocy 

którego wykonuje się zabiegi agrotechniczne oraz zbiór i transport  płodów rolnych                     

w czasie trwania budowy gazociągu. 

➢ Wykonawca robót budowlanych zostanie zobowiązany do uprzedniego uzgodnienia 

przejazdów/placów manewrowych  z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości.  
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➢ Inwestor nałoży na wykonawcę robót budowanych obowiązek pisemnego 

poinformowania właścicieli nieruchomości bądź użytkowników wieczystych o terminie 

rozpoczęcia robót z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.  

➢ Wszystkie wymienione powyżej działania odbędą się na koszt wykonawcy robót 

budowlanych, czyli inwestora.  

Budowa gazociągu Gustorzyn Wronów realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (tzw. spec ustawa gazowa,  Dz.U. z 2019r. poz. 1554, 1724; 2020 z 

późniejszymi zmianami) oraz na podstawie innych ustaw i  rozporządzeń. 

Jednocześnie informujemy, że po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych 

(prawdopodobnie w II półroczu 2021r.) Inwestor planuje organizację kolejnych spotkań 

informacyjnych dla właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych oraz pozostałych 

interesariuszy w celu omówienia i przygotowania społeczności przed rozpoczęciem  prac 

budowlanych w terenie. Już dziś na nie zapraszamy, licząc jednocześnie na Państwa 

obecność.  

W czasie trwania prac projektowych, budowlanych i po nich Inwestor poprzez stronę 

internetową projektu udostępnia formularz kontaktowy, za pośrednictwem, którego cały czas 

można kontaktować się w sprawie projektowanej inwestycji i nie tylko.  

Adres strony projektu: 

https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/gustorzyn-

wronow-etap-i/ 

Adres formularza kontaktowego: 

https://www.gaz-system.pl/nc/wsparcie-z-ue/projekty-o-statusie-pci-pci-project-of-

common-interest/formularz-pytan-do-projektow-o-statusie-pci/ 

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail : komunikacja.gdansk@gaz-system.pl lub 

telefonicznie 58 744 54 84.  
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