
Projekt rozstrzygnięcia do zaopiniowania

OS-IV.7440.129.2019.WZ Rzeszów,2019-10-xx

DECYZJA

Działając na podstawie art.80 w związku z art.161 ust. 1, art.97 ust.1 pkt 4
- ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2019.868, ze zm. - zwany dalej
PGG); art.104 i art.108 §1 w związku z art.49 - ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2018.2096, ze zm. - zwany dalej KPA), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Wiesława Sowy (pełnomocnictwo z dnia 16.03.2010r. znak:
GDDKiA/BP/0157/25/2010 - zwanego dalej Pełnomocnikiem), reprezentującego
Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych (- zwanego dalej Projektem)
oraz uzyskaniu wymaganych art.80 ust.5 PGG opinii

zatwierdzam

Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-
inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Babica

(bez węzła) - węzeł Domaradz (z węzłem) - sekcja III (km 32+700 - 39+200),
sekcja IV (km 39+200 - 44+878,73)

(gm. Niebylec, gm. Strzyżow - pow. strzyżowski;
gm. Domaradz, gm. Jasienica Rosielna - pow. brzozowski)

oraz nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

1. Celem projektowanych robót geologicznych jest rozpoznanie warunków
geologiczno-inżynierskich podłoża posadowienia obiektów budowlanych
zamierzonej budowy ww. odcinka drogi ekspresowej S-19.

2. Szczegółowy zakres, rodzaj, harmonogram, przestrzeń projektowanych robót
geologicznych oraz przedsięwzięć koniecznych ze względu na ochronę
środowiska zawiera Projekt.

3. Wyniki robót geologicznych należy przedstawić do zatwierdzenia
w Dokumentacji warunków hydrogeologicznych (w 4 egz.) , spełniającej
wymagania obowiązującego Rozporzqdzenia Ministra Środowiska w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

4. Projekt robót geologicznych zatwierdzam na czas oznaczony:
do dnia 14 października 2024r.

5. Niniejsza decyzja nie upoważnia do naruszenia prawa własności terenu
projektowanych robót geologicznych (wejścia na teren) oraz nie rodzi prawa
własności do nieruchomości gruntowych wg ich wykazu w Zał.11 Projektu.
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Uzasadnienie

Pełnomocnik wystąpił do organu administracji geologicznej I instancji
(- zwanej dalej Organem) z wnioskiem (pismo z dnia 22.08.2019r., znak:
ORZ.I-1.4111.203.64.2018.16_1.rch) o zatwierdzenie Projektu. Przedłożony
Projekt spełnia wymagania art.79 PGG oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,
w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Oz.U.2011.288.1696, ze zm.).

Zgodnie z art. 80 ust.5 PGG, wniosek Pełnomocnika zaopiniował
pozytywnie: Wójt Gminy Niebylec (postanowienie z dnia ..... znak: .... ),
Burmistrz Strzyżowa (postanowienie z dnia ..... znak: .... ), Wójt Gminy Oomaradz
(postanowienie z dnia znak: .... ) oraz Wójt Gminy Jasienica Rosielna
(postanowienie z dnia znak: .... ) lub Organ administracji geologicznej wystqpił do
Wójta Gminy / Burmistrza ... o opinię (potwierdzenie odbioru: .... .). Do dnia wydania
niniejszej decyzji Wójt Gminy / Burmistrz ... nie zajqł stanowiska, stqd też zgodnie z art.9
PGG uważa się, że akceptuje projekt rozstrzygnięcia w brzmieniu przedłożonym przy
wystqpieniu.

Zgodnie z art.28 w związku z art.9 -:- 10 KPA w trakcie postępowania
zmierzającego do wydania decyzji Stronom zapewniono czynny udział na każdym
etapie postępowania, w szczególności zgodnie z art.80 ust.3 PGG, za Strony
postępowania uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości
gruntowych, na których zlokalizowano projektowane roboty geologiczne. Zgodnie z
art.49 KPA zawiadomiono Strony postępowania administracyjnego o możliwości
zapoznania się z Projektem, wypowiedzenia się, złożenia wniosków mogących
mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy przed wydaniem decyzji
zatwierdzającej.

Mając na uwadze uzasadnienie wniosku Pełnomocnika, cyt.:
"l. Umieszczenie inwestycji w Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023
(z perspektywo do 2025 r.) ustalonym Uchwałq Nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12 lipca
2017 r.: zadanie pn. "Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, w. Babica (bez węzła)
- Barwinek (Lp. 65 w Załqczniku nr l)" oraz cyt.: "Nadanie wnioskowanego rygoru
umożliwi GDDKiA kontynuację dalszych prac przygotowawczych dla wymienionego
przedsięwzięcia, co jest niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, pozyskania środków finansowych na budowę i jak najszybszq
realizację. " - niniejszej decyzji nadałem rygor natychmiastowej wykonalności.

Biorąc pod uwagę powyższe - orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie (w 2 egz.) do Ministra
Środowiska, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA, cyt.: .,§ l. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
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administracji publicznej, który wydał decyzję. " oraz ,,§ 2. 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.

Zgodnie z art. 130 KPA, cyt.: ,,§4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli
wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. "

Zgodnie z art.81 PGG, wykonawca prac geologicznych zobowiązany jest
zgłosić zamiar przystąpienia do wykonania zatwierdzonych niniejszą decyzją robót
geologicznych Wójtom Gmin: Czudec, Niebylec, Burmistrzowi Strzyżowa,
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektorowi Okręgowego Urzędu
Górniczego w Krośnie (jeśli projektowane roboty geologiczne będą prowadzone w
obrębie ustanowionych w koncesjach obszarów górniczych dla wydobywania złóż kopalin).

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U2019.1000), Wnioskodawca
zwolniony jest z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji
w wysokości 10,00 zł [cz.l pkt 53 - załącznik tej ustawy].

Otrzymują (z.p.o.):
1 x Pełnomocnik: Wiesław Sowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

- Oddział w Rzeszowie; 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20 (+Projekt)
1 x Ala

Do wiadomości:
1 x Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Rzeszowie w/m (+Projekt)

CYx Wójt Gminy Niebylec; 38-114 Niebylec 170
1 x Burmistrz Strzyżowa; 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 5
1 x Starosta Strzyżowski; 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15
1 x Wójt Gminy Domaradz; 36-230 Domaradz 345
1 x Wójt Gminy Jasienica Rosielna; 36-220 Jasienica Rosielna 240
1 x Starosta Brzozowski; 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1
1 x Minister Środowiska; 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
1 x Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego; 38-402 Krosno, ul. Armii Krajowej 3


