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STAROSTA GOSTYNIŃSKI 
 

SL.6540.1.2022                                                                             Gostynin, dnia 29.08.2022r. 
 

D E C Y Z J A   
  

Na podstawie art. 79 ust. 1 i ust. 2, art. 80 ust. l, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust.  6 oraz art. 156 ust. 

1 pkt 3 i art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz.U.2022.1072 ze zm.) zwanej dalej „Pgig”, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 

grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 

(Dz.U.2011.288.1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, po 

przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 15.04.2022r. (data wpływu 

do tutejszego organu: 26.04.2022r.), uzupełnionego pismem z dnia 10.06.2022r. znak: 38777-

3PWY/OLS/2022 (data wpływu do tutejszego organu: 13.06.2022r.)  Mazowieckiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa 

reprezentowanego przez pełnomocnika p. Arkadiusza Obidzińskiego- Prezesa Zarządu firmy 

ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, w 

sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów 

badawczych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie drogi 

wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna”, powiat 

gostyniński, woj. mazowieckie, Starosta Gostyniński  
 

o r z e k a 
 

I. Zatwierdzić „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu 

określenia warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie drogi wojewódzkiej nr 583 

na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna”, powiat gostyniński, 

woj. mazowieckie, przedłożony razem z pismem z dnia 10.06.2022r. 

Projektowane roboty geologiczne będą odbywały się na działkach 

zlokalizowanych w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 583, położonych w miejscowościach: 

Rakowiec, Skrzeszewy, Model, Podatkówek, gm. Pacyna – wykaz działek stanowi 

załącznik do wniosku z dnia 15.04.2022r. 
 

1. W ramach robót geologicznych projektuje się:  

a) Geodezyjne wytyczenie otworów. 

b) Wykonanie 291 geologiczno – inżynierskich otworów wiertniczych, do 

głębokości od 3,0 do 18,0 m,  o łącznym metrażu 1385 mb, w tym: 

1) 266 otworów pod projektowaną trasą główną o łącznym metrażu 1170 mb, 

2) 14 otworów pod obiekty o łącznym metrażu 152mb, 

3) 1 otwór pod drogę dojazdową o głębokości 3 mb, 

4) 10 otworów pod zbiorniki o łącznym metrażu 60 mb. 

c) Wykonanie 7 sondowań statycznych CPT-u, 

d) Wykonanie 120 sondowań DPL/SLVT. 
 

Szczegółową lokalizację wierceń i sondowań przedstawia załącznik nr 5, natomiast 

zestawienie projektowanych badań terenowych wraz planowaną głębokością oraz 

numerem działek, na których będą one wykonywane zawiera załącznik nr 8 do ww. 

"Projektu robót geologicznych ...". 
 

e) Pobranie prób gruntów do badań oraz wykonanie badań laboratoryjnych, zgodnie 

z założeniami przedstawionymi w punkcie 4.7. ww. „Projektu robót 

geologicznych …”. 
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f) Obserwacja poziomów wodonośnych. 

g) Likwidacja otworów zgodnie z kolejnością warstw geologicznych oraz 

wyrównanie terenu po wierceniu. 

h) Kartowanie geologiczno – inżynierskie. 

i) Opracowanie wynikowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

 

2. W przypadku złożonych lub nieprzewidzianych warunków geologicznych i 

wynikających z nich trudności technologicznych wiercenia lub na skutek potrzeb 

projektantów - dopuszcza się możliwość zwiększenia głębokości otworów i 

sondowań ok. + 15%.  

W przypadku konieczności zmiany lokalizacji otworów, nie mogą one wykraczać 

poza zgłoszony zasięg inwestycji oraz każdorazowo należy uzyskać zgodę 

właścicieli działek, na które otwory zostaną przeniesione. 

 

II. Przed przystąpieniem do wykonywania robót geologicznych, Inwestor jest 

zobowiązany do uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości, na których będą 

wykonywane roboty geologiczne. 

 

III. Inwestor jest zobowiązany do przestrzegania zapisów art. 85b Pgig, zgodnie z 

którym wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót 

geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) 

nieruchomości. 

 

IV. Zatwierdzam projekt robót geologicznych na czas oznaczony tj. do 15.04.2027r. 

 

Uzasadnienie 
 

W dniu 26.04.2022r. do Starosty Gostynińskiego wpłynął wniosek z dnia 15.04.2022r.  

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 

14, 00-048 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika p. Arkadiusza Obidzińskiego- 

Prezesa Zarządu firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 

70A, 10-450 Olsztyn, w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych 

na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich 

w rejonie drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy 

Pacyna”, powiat gostyniński, woj. mazowieckie. 

Po analizie przedłożonego wniosku i „Projektu robót geologicznych…” tutejszy organ 

pismem z dnia 23.05.2022r.  wezwał wnioskodawcę do poprawienia i wyjaśnienia informacji 

zawartych we wniosku i „Projekcie robót geologicznych …” wyznaczając termin 30 dni od 

odebrania wezwania. 

W wyznaczonym terminie, w dniu 13.06.2022r. wpłynęło uzupełnienie wniosku tj. 

pismo z dnia 10.06.2022r. znak: 38777-PWY/OLS/2022 (wyjaśnienie) oraz poprawiony 

„Projekt robót geologicznych …” 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 i ust. 2Pgig- prace geologiczne z zastosowaniem robót 

geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych, który 

m.in. określa cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia, harmonogram robót 

geologicznych. Zgodnie z art. 80 wyżej cytowanej ustawy Pgig- projekt robót geologicznych, 

których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji 

geologicznej, w drodze decyzji. W art. 80 ust. 3 ustawy, ustawodawca wskazał, że stronami 

postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy 

wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty 

geologiczne. Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne 
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i górnicze, sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych dotyczące badań 

geologiczno- inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz warunków posadowienia obiektów budowlanych, z wyłączeniem 

ponadwojewódzkich inwestycji liniowych – należą do starosty. 
 

Analiza przedstawionego „Projektu robót geologicznych ...” przedłożonego razem z 

pismem z dnia 10.06.2022r., wykazała, iż spełnia on wymagania cytowanego na wstępie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji.  

 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji, czyli przebudowy drogi wojewódzkiej nr 583 w 

gm. Pacyna jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 
 

Celem robót i badań geologicznych, które zostaną przeprowadzone na podstawie 

przedłożonego „Projektu robót geologicznych…” jest określenie warunków geologiczno – 

inżynierskich panujących w rejonie przebudowywanej drogi. 

 

Przedmiotem opracowania projektu robót geologicznych jest ustalenie zakresu robót 

geologicznych, niezbędnych do ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich oraz stopnia  

złożoności budowy geologicznej na terenie przeznaczonym pod rozbudowę drogi  

wojewódzkiej nr 583 na odcinku w istniejącym kilometrażu od km 7+627 do km 14+000 na 

terenie gminy Pacyna. Kilometraż drogi km od 7+627 do km 14+000 wynika z charakteru 

inwestycji tj. rozbudowy istniejącej drogi wojewódzkiej  nr 583 i istniejącego kilometrażu, w 

którym są planowane prace. Kilometraż drogi km od 0+000 do km 6+346,5 jest kilometrażem 

projektowanym. Różnica między kilometrażem istniejącym a projektowanym wynika ze 

zmiany geometrii drogi wojewódzkiej w tym m.in. z korekty łuków poziomych.  

W ramach zadania przewiduje się rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 583 z klasy Z do 

klasy G na odcinku w istniejącym km od km 7+627 do km 14+000 w dotychczasowym 

przekroju jednojezdniowym. 

Omawiane zadanie dotyczy rozbudowy istniejącej DW 583 w znacznej mierze po 

istniejącym śladzie. Działki w obrębie istniejącej DW 583 są w zarządzie Województwa 

Mazowieckiego. Część działek natomiast, w obrębie których projektowane są prace i badania 

wykracza poza pas drogowy. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, Wnioskodawca 

nie posiada tytułów prawnych do nieruchomości, na których będą wykonywane roboty 

geologiczne. Wszelkie czynności, w tym również wykonywanie terenowych badań 

geologicznych na potrzeby określenia warunków geologiczno – inżynierskich należy 

realizować wyłącznie po uzyskaniu zgód wszystkich aktualnych właścicieli lub zarządców 

nieruchomości.  

 

Inwestor jest zobowiązany do przestrzegania zapisów art. 85b Pgig, zgodnie z 

którym wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie 

może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości. 

 

Projektowane roboty geologiczne będą odbywały się na działkach zlokalizowanych w 

pobliżu drogi wojewódzkiej nr 583, położonych w miejscowościach: Rakowiec, Skrzeszewy, 

Model, Podatkówek, gm. Pacyna – wykaz działek stanowi załącznik do wniosku z dnia 

15.04.2022r., a zestawienie projektowanych wierceń i sondowań w odniesieniu do 

poszczególnych działek stanowi załącznik nr 8 do „Projektu robót geologicznych …” 

załączonego do pisma z dnia 10.06.2022r. 
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Obiekt liniowy, jakim jest przebudowywana droga, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) jest zaliczany do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zamierzone roboty będą w części realizowane na obszarach NATURA 2000 – Dolina 

Przysowy i Słudwi i Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy. 

 

Projektowane prace geologiczne obejmą:  

 kartowanie geologiczno –inżynierskie i prace wiertnicze oraz sondowania, 

 prace laboratoryjne, 

 prace kameralne. 

 

Tut. Organ pismem z dnia 30.06.2022r. znak: SL.6540.1.2022 wszczął postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej przedłożony projekt robót 

geologicznych i zawiadomił strony postępowania administracyjnego, dając im jednocześnie, 

zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w 

sprawie oraz wniesienia uwag i żądań w sprawie, na każdym etapie postępowania, aż do czasu 

wydania decyzji.  

Zgodnie z art. 80 ust. 3 Pgig- stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót 

geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach 

których mają być wykonywane roboty geologiczne. Przepisy art. 41 stosuje się odpowiednio. 

W związku z tym, że liczba stron niniejszego postępowania administracyjnego jest 

większa niż 20, zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1, ust. 2a w związku z ust. 3, 

ust. 4 Pgig, tutejszy organ zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w 

drodze obwieszczenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w  

miejscowościach, w których zaprojektowano roboty geologiczne za pośrednictwem sołtysów 

oraz w Urzędzie Gminy Pacyna, na okres 14 dni od dnia jego wywieszenia. Niemniej jednak, 

tutejszy organ, mając na uwadze zapisy art. 41 ust. 4 Pgig zawiadomił Wnioskodawcę 

oddzielnym pismem z dnia 30.06.2022r. znak: SL.6540.1.2022 o wszczęciu postępowania w 

przedmiotowej sprawie. 

 W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji 

geologicznej, zgodnie z art. 80 ust. 5 Pgig, pismem z dnia 30.06.2022r. znak: SL.6540.1.2022 

wystąpił do Wójta Gminy Pacyna w sprawie wydania opinii do projektu rozstrzygnięcia 

dotyczącego zatwierdzenia ww. „Projektu robót geologicznych …”, wydanej w oparciu o art. 7 

Pgig. 

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – wystąpienie o opinię wpłynęło do 

Urzędu Gminy Pacyna w dniu 06.07.2022r.  

Wobec braku zajęcia stanowiska przez Wójta Gminy Pacyna w ustawowym terminie 

14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia, w myśl art. 9 ust. 2 Pgig – uważa się, że 

organ współdziałający aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia. 
  

 Przez cały okres prowadzonego postępowania do tutejszego organu nie wpłynęły żadne 

uwagi ani wnioski od wnioskodawcy ani stron postępowania. 
  

 Informuję również, że niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od obowiązku 

uzyskania innych, niezbędnych zgód i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.  
  

Inwestor na etapie występowania z wnioskiem o wydanie niniejszej decyzji 

zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych …” zawarł we wniosku informację, że nie 

posiada tytułów prawnych do nieruchomości, na których będą wykonywane roboty geologiczne 

oraz, że wszelkie czynności w tym, wykonywanie terenowych badań geologicznych na 
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potrzeby określenia warunków geologiczno – inżynierskich będą realizowane wyłącznie po 

uzyskaniu zgód wszystkich aktualnych właścicieli lub zarządców nieruchomości.   

 

 Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, do terminów wskazanych w przepisach poprzedzających nie 

wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 

okresów opóźnień spowodowanych z winy strony oraz z przyczyn niezależnych od organu (np. 

czas przesyłki korespondencji, zawiadomień). 
 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz po zapoznaniu się z przedłożonymi 

dokumentami uznano, iż zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji zatwierdzającej 

przedłożony projekt robót geologicznych na warunkach określonych niniejszą decyzją.  

  

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 
 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b, za pośrednictwem Starosty 

Gostynińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

2. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do 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. 

3. Zgodnie z art. 81 Pgig – inwestor, który uzyskał decyzję zatwierdzającą projekt robót 

geologicznych, zgłasza na piśmie zamiar przystąpienia do wykonywania robót 

geologicznych Staroście Gostynińskiemu, Wójtowi Gminy Pacyna oraz Dyrektorowi 

Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie (jeżeli do robót geologicznych stosuje się 

wymagania dotyczące ruchu zakładu górniczego), w terminie najpóźniej na 2 tygodnie 

przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone 

terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane 

dotyczące robót geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i 

kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do 

wykonywania tych czynności. 

4. Realizacja projektu może odbywać się tylko pod dozorem i kierownictwem osób 

mających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

5. Zgodnie z art. 88 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 91, i art. 93 ust.1 Pgig, wyniki 

przeprowadzonych prac geologicznych należy przedstawić Staroście Gostynińskiemu 

w powykonawczej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, celem uzyskania jej 

zatwierdzenia w drodze decyzji. 

  

 

 

Starosta Gostyniński 

Arkadiusz Boruszewski 
 

 

 

 

 

 

 

Decyzja niniejsza nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 

skarbowej. 

W dniu 19.04.2022r. dokonano opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Gostynina za wydanie niniejszej decyzji oraz za 

udzielone pełnomocnictwo w łącznej kwocie 27 zł. 
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Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.), jednostki budżetowe 

zwalnia się z opłaty skarbowej. W związku z powyższym należy wystąpić do Burmistrza Miasta Gostynina o zwrot dokonanej 

opłaty skarbowej. 
 

 

 
 

 

Projekt niniejszej decyzji sporządził: 

Mateusz Raczkowiak, upr. geol. nr V-1940, VI-0445, VII-1779 

 

 

 

Decyzja niniejsza stała się  

ostateczna dnia: 07.10.2022r. 

 

 

Otrzymują: 
1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - reprezentowany przez 

pełnomocnika p. Arkadiusza Obidzińskiego - Prezesa Zarządu firmy ARKAS-PROJEKT 

Sp. z o.o. Sp. k. + 1egz. projektu robót geologicznych, 

2. Strony postępowania – właściciele działek, na których będą wykonywane roboty 

geologiczne – poprzez obwieszczenia za pośrednictwem sołtysów wsi: Skrzeszewy, 

Pacyna, Podatkówek i Rakowiec oraz Wójta Gminy Pacyna, 

3. Wydz. SL aa + 1 egz. projektu robót geologicznych. 

 

Do wiadomości: 
1. Marszałek Województwa Mazowieckiego – epuap, 

2. Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie – epuap, 

3. Wójt Gminy Pacyna  - epuap, 

4. Minister Klimatu i Środowiska – epuap.  
 

 

 

 
KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie, adres: ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania 
Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gostynin.powiat.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

Prawo geologiczne i górnicze. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także na podstawie zgody udzielonej przez 

osobę, której dane dotyczą w celu wykonywania dodatkowych czynności w zakresie i celu przez nią określonym. Przetwarzanie 
danych osobowych na podstawie przepisu prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, 

przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie, w jakim zostały pozyskane. 

4. Państwa dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz 
podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz 

administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,). 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rany Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

mailto:iod@gostynin.powiat.pl
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