
    
 

Apel 

Nr XLI/2.A/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z  dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

skierowany do Wójta Gminy Kosakowo dotyczący stanowiska Rady Gminy Kosakowo  

w sprawie decyzji Nr WI-X.747.1.4.2017.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu wydanej przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 9 czerwca 2017r.  

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Kosakowo uchwalonego Uchwałą Nr XXXIX/40/2017 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 18.05.2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kosakowo (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2017r., poz.2203 ) 

 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

zwraca się do Wójta Gminy Kosakowo z apelem: 
 

§  1 

 

o wniesienie odwołania od decyzji Wojewody Pomorskiego Nr WI-X.747.1.4.2017.AM z dnia  

9 czerwca 2017r o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.  

§  2 

 

o przekazanie Ministrowi Infrastruktury wraz z odwołaniem od decyzji Wojewody Pomorskiego, o 

której mowa w § 1, stanowiska Rady Gminy Kosakowo zawartego w uzasadnieniu do apelu.    

 

Uzasadnienie 

 

W związku z wydaną w dniu 9 czerwca 2017r.  przez Wojewodę Pomorskiego  decyzją o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.:  

„Budowa kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 

655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych (zlokalizowanych na klastrze C i D), instalacji 

ługowniczej (pomiędzy klastrem C, D a Zakładem Ługowniczym), naziemnej infrastruktury 

technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej (pomiędzy klastrem C, D  

a Zakładem Gazowniczym)” w gminie Kosakowo, na nieruchomościach oznaczonych jako działki 

ewidencyjne: 

- 1/3, 11/4, 12/4, 13/4 w obrębie 0008 Dębogórze, 

- 703/3 (703/3-x1, 703/3-x2), 722/2, 734/1, 735, 736/2, 737, 743, 777, 778, 802, 803, 804/6, 805/6, 

806/6, 807, 809, 810, 811  w obrębie 0006 Mosty, 
- 986/1, 986/3, 987/1, 987/3, 987/4, 988/1, 988/3, 988/5 w obrębie 0005 Kazimierz, 

Rada Gminy Kosakowo jako organ stanowiący gminy w sprawach z zakresu kształtowania 

polityki przestrzennej przez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyraża 

zdecydowany sprzeciw w sprawie rozmieszczenia na terenie gminy Kosakowo inwestycji 

związanych z budową nowych komór magazynowych (klastrów C i D) oraz instalacji  

i infrastruktury technicznej w nimi powiązanych z poniższych względów: 



1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j.Dz.U.2016, poz. 1731 ze zm.) w sposób 

jednoznaczny rozgranicza inwestycje polegające na „rozbudowie” i „budowie”. Zgodnie z 

brzmieniem art.38  ustawy, w zakres inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie 

terminalu wchodzą:  

a. „rozbudowa podziemnego magazynu gazu Wierzchowice (…) 

b. rozbudowa kawernowego podziemnego gazu Mogilno (…)  

c. budowa kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo (…)”. 

Budowa podziemnego magazynu gazu Kosakowo została rozpoczęta na podstawie  

pozwolenia na budowę z dnia 18.09.2008r.,  zakończona i przekazana do eksploatacji  

w oparciu o wydane decyzje i pozwolenia. Rozmieszczenie dwóch nowych komór 

magazynowych, wymagać będzie zmiany granic koncesji nr 19/2001/m na 

bezzbiornikowe magazynowanie gazu w PMG Kosakowo, co bez wątpienia będzie 

rozbudową magazynu,  niepodlegającą ustawie w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i wymaga uzyskania zgody Rady Gminy 

Kosakowo wyrażonej w formie uchwały uchwalającej miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.    

 

2) W dniu  24.11. 2013r.  w Referendum Gminnym  Mieszkańcy gminy Kosakowo 

większością 95,17% głosów, opowiedzieli się przeciwko dalszym inwestycjom związanym  

z rozbudową podziemnego magazynu gazu Kosakowo. Wynik Referendum zobowiązywał 

Radę Gminy Kosakowo do zaprzestania wdrożonych procedur opracowania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wszczętych na wniosek PGNiG S.A.  Działania 

podejmowane wbrew woli mieszkańców gminy, tworzących wspólnotę samorządową, 

odbierają tej wspólnocie możliwość wpływu na kształtowanie kierunków rozwoju 

przestrzennego gminy, zagwarantowaną przepisami prawa w tym: ustawą z dnia 

27.03.20103r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postaci zgłaszania uwag  

i wniosków.  

 

3) Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie wykonała ciążących na niej 

zobowiązań  wynikających z porozumienia zawartego z Gmina Kosakowo przy 

jednoczesnej realizacji wszelkich obowiązków leżących po stronie Gminy. W dniu 9 

czerwca 1998r. Rady Gminy Kosakowo podjęła uchwałę Nr V/50/98  w sprawie współpracy 

pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. i Investgas Sp. z o.o.  

a Gminą Kosakowo. Uchwała dała Zarządowi Gminy Kosakowo upoważnienie do zawarcia 

w dniu 8.06.1999r. porozumienia trójstronnego o współpracy w realizacji inwestycji pn. 

Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo. Zawarcie porozumienia było źródłem ukształtowania 

się przekonania gminy o celowości wieloletniej współpracy z wiarygodnym partnerem. 

Spółka której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, przy realizacji 

strategicznych dla kraju inwestycji winna dbać o utrzymanie szczególnie dobrych relacji  

z samorządami na terytorium których są one wykonywane. Tymczasem postawa 

prezentowana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, jako podmiocie 

zajmującym  pozycję narzucającą warunki współdziałania, prowadzi do wniosku, iż Spółka 

nie zamierza respektować treści przyjętych przez siebie zobowiązań. Postawa Spółki 

PGNiG, która powołując się na dobrą współpracę jednocześnie unika dialogu,  podważa 

zaufanie samorządu. 

 

 


