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GAZOCIĄG TWORÓG-TWORZEŃ - INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Budowa gazociągu Tworóg-Tworzeń
GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych w dniu 11 lipca br poinformował Urząd Miasta

i Gminy Siewierz, iż w trzecim tygodniu lipca br. planuje się rozpoczęcie prac geodezyjnych obejmujących
wytyczenie pasa gruntu niezbędnego do budowy gazociągu na terenie miasta i gminy Siewierz. Czynności
te odbywać się będą w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000
MOP  8,4  MPa  od  węzła  Tworóg  do  węzła  Tworzeń  w  ramach  budowy  gazociągu  Hermanowice-
Strachocina-Podgórska Wola-Tworzeń Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na  terenie  województw  podkarpackiego,  świętokrzyskiego,  małopolskiego,  śląskiego,  opolskiego  i
wielkopolskiego”.

Na terenie Gminy Siewierz zostanie wytyczony pas gruntu o szerokości 36 mb oraz 3 km długości.
Długość całego gazociągu na terenie kraju wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędna do
jego obsługi będzie wynosiła 55,22 km. Prace będą realizowane przez Wykonawcę Robót Budowlanych:
Konsorcjum Firm PORR i DENYS NV w Katowicach.

W związku z prowadzonymi pracami geodezyjnymi w terenie pojawią się geodeci i założą tymczasowe
znaki geodezyjne,  które podlegają ochronie prawnej i  zabronione jest ich przestawianie i  niszczenie.
Wykonawca inwestycji deklaruje dołożenie wszelakich starań o to, aby prace te były jak najmniej uciążliwe
dla mieszkańców.
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