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Wrocław, 9 listopada 2021 r. 
SP-OŚ.6!330.4.2021.GW 

DECYZJA Nr 348/2021 

Na podstawie art. 9; art. 80; art 156 ust. 1 pkt 3; art 161 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne l górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 t.j.), rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, 
w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z zm.) oraz art104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 t.j, z zm.) 

orzekam 

zatwierdzam na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. ,.Projekt robót geologicznych na odwiercenie 
otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 1 NW dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w 
miejscowości Nadolice Wielkie dz. nr 126/9", gmina Czernica, powiat wrocławski. 
Zakres prac i robót obejmuje: 

• wykonanie jednego otworu wiertniczego zgodnie z rozdz. 4.1, 4.2, 4.3 oraz zał. 8.1 i 8.2,
• wyl<onanie próbnego pompowania oczyszczającego i pomiarowego zgodnie z rozdz. 5.5,
• wykonanie analizy fizyko-chemicznej zgodnie z rozdz. 4.5, ··
• prowadzenie obserwacji zwierciadła wody na ujęciu w Nadolicach Wielkich (st. Il lub IJA),
• opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej,

Integralną częścią decyzji jest opracowanie pn: ,,Projekt robót geologicznych na odwiercenie otworu 
rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 1 NW dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w 
miejscowości Nadolice Wielkie dz. nr 126/9'' w którym przedstawiono szczegółowy zakres prac. 

UZASADNIENIE 

Pan Krzysztof Grzegorczyk - pełnomocnik Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., 
wystąpił wnioskiem z 17 sierpnia 2021 r. (data złożenia w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu - 17 
sierpnia 2020 r.) o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych na odwiercenie otworu rozpoznawczo
eksploatacyjnego nr 1 NW dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. w miejscowości Nadolice 
Wielkie dz. nr 126/9''. Celem projektowanych prac i robót jest wykonanie na działce nr 126/9 obręb Nadolice 
Wielkie w utworach neogenu ujęcia wody. Prognowwana wielkość poboru określona została na 49,0 m3 /h. 
Woda z ujęcia wykorzystywana będzie w celach pitnych. 

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze projekt robót 
geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji 
geologicznej, w drodze decyzji. Właściwym organem do zatwierdzenia w /w projektu, na podstawie art. 161 
ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jest starosta. 

Wydanie decyzji o zatvvierdzeniu projektu robót geologicznych zgodnie z wymogami art. 80 ust 5 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnkze zostało zaopinjowane pozytywnie pl"lez Wójta 
Gminy Czernica postanowieniem z dnia 28 października 2021 r. znak MTP.6540.5.1.2021.KW. 

Projektowany otwór zlokalizowany jest w całości poza obszarem Natura 2000 i innymi obszarami 
podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody - z tego względu, a także z uwagi na 
zakres projektowanych robót i prac geologicznych nie będzie ono negatywnie oddziaływać na te obszary. 

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu administracyjnym 
stwierdzono, że nie ma przeszkód, do zatwierdzenia przedłożonego „Projektu robót geologicznych ... ". 
Czas obowiązywania decyzji określono zgodnie z przedłożonym wnioskiem. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim
pośrednictwem (50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji



publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 KPA). 

3, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych 
Staroście Powiatu Wrocławskiego oraz Wójtowi Gminy Czernica najpóźniej na. dwa tygodnie przed 
zamierzonym terminem rozpoczęcia robót - art. 81 ust. 1 ustawy Rrawo geologiczne i górnicze. 

4. Prace i roboty geologiczne mogą wykonywać i dozorować tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych- art. 50 i art. 53 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

5. Wykonawca prac wiertniczych zobowiązany jest do sporządzenia planu ruchu i jego zatwierdzenie w
Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu.

(nfąouacja o ąplacte skarbowęJ· 

Zgodnie z częścią I pkt 53 załącznika do Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 ze zm) za niniejszą 
decyzję uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 z/. 

OTRZVMULĄ! 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. za pośrędnictwe_m
Krzysztof Grzegorczyk
+ 1 egz. projektu

Z. Gmina Czernica reprezentowana przez Wójta Gminy Czernica
55-003 Czernica ul. Kolejowa 3

lhJ 
(właściciel działki nr 126/9)

I.Y' OŚ-a/a
+ 1 egz. projektu

DO WIADOMOŚCI 

4. Minister Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 - ePUAP

5. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14· ePUAP

6. • Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 - ePUAP

7. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górnic-zego
50-151 Wrocław, ul. Kotlarska 41-ePUAP

/ 


