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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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Rozpoczęcie prac budowlanych 
w gminie Poręba

 

1 czerwca 2021 r. w gminie Poręba, na terenie działek wskazanych w decyzji lokalizacyj-
nej Wojewody Śląskiego, rozpocznie się budowa rurociągu paliwowego Boronów – Trze-
binia.  Pierwsze prace związane będą z przeglądem saperskim oraz analizą archeolo-
giczną. Następnie przetransportowane zostaną sprzęt budowlany i materiały niezbędne 
do realizacji inwestycji. Kolejnym etapem będą roboty ziemne (w tym m.in. zdjęcie i za-
bezpieczenie warstwy humusu).

Informujemy, że prace będą wykonywane w godzinach 7-20. Realizacji może towarzyszyć 
hałas oraz inne utrudnienia, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

Prace budowlane prowadzone będą przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Agat S.A. 
z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Inwestorem jest PERN S.A.

Dodatkowe informacje na temat inwestycji i prowadzonych prac uzyskać można pod 
numerami telefonów:

668 212 799 – w zakresie robót budowlanych,

600 329 027 – ogólne informacje dotyczące inwestycji.

Zapraszamy na stronę www.boronowtrzebinia.pl

http://www.boronowtrzebinia.pl

