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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH I TERMINIE KOMISYJNEGO OPISANIA  
STANU ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI 

 
 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach oraz ZRUG sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu (zwanych Generalnym Wykonawcą Inwestycji) działając w imieniu PERN S.A. z siedzibą w 
Płocku (Inwestor), w oparciu o ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji 
strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 630) oraz wydane przez Wojewodę 
Śląskiego decyzje: 
− numer 2/2020 (IFXIII.747.10.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z dnia 

04.08.2020 r. 
− numer 3/2020 (IFXIII.747.14.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w sektorze naftowym z dnia 

21.09.2020 r. 
− numer 1/21 (IFXV.7840.5.9.2020) o pozwoleniu na budowę inwestycji w sektorze naftowym z dnia 

08.01.2021 r. 
zawiadamia, że po upływie 28 dni od daty dostarczenia niniejszego zawiadomienia nastąpi wejście 
na część n/w nieruchomości celem wykonania robót budowlanych.  
 
W poniżej podanych dniach odbędą się oględziny n/w nieruchomości, podczas których 
zostanie spisany protokół opisujący stan w chwili zajęcia części tych nieruchomości w celu 
realizacji inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz  
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. 
 
 
 

  
 ………………..……………………………. 
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INFORMACJA O TERMINIE 
ROZPOCZĘCIA PRAC GEODEZYJNYCH 
NA TERENIE POWIATU OLKUSKIEGO

 
Uprzejmie informujemy, że 21 kwietnia 2021 r. na terenie powiatu olkuskiego rozpoczną 
się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną budową rurociągu paliwowego 
Boronów – Trzebinia. Jest to etap przygotowawczy przed wejściem na teren nierucho-
mości objętych Decyzją Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej 
inwestycji w sektorze naftowym z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Na działkach w gminie Bolesław (obręby Krzykawka i Międzygórze) oraz w gminie Bukow-
no (obręby Bór Biskupi, Podlesie i Stare Bukowno) położonych na trasie planowanego 
rurociągu, geodeci będą wykonywać tyczenia obszaru objętego pracami budowlanymi. Ich 
prace będą prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia jest realizowana w oparciu o Usta-
wę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sek-
torze naftowym. Inwestorem jest przedsiębiorstwo PERN S.A, spółka skarbu państwa 
odpowiedzialna za magazynowanie oraz logistykę ropy naftowej i paliw. Zadanie reali-
zuje konsorcjum firm budowlanych Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu.

Pytania w sprawie prac geodezyjnych można kierować do:

Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy Inwestycji (tel. 731 690 900) – 
w zakresie w zakresie prac geodezyjnych.

Kierownik budowy (tel. 668 212 799) – w zakresie informacji o robotach 
budowlanych.

Pod numerem telefonu 600 329 027 uzyskacie Państwo informację o całym 
przebiegu procesu inwestycji.

Więcej o inwestycji można przeczytać na stronie https://boronowtrzebinia.pl 
 

https://boronowtrzebinia.pl

