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DOŚ-RG.7440.8.2022.KM Opole, dnia  17 listopada 2022 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 79 ust. 1  i art. 80 ust. 1 w związku z art. 161 ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn. zm.) oraz przepisów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.)

zatwierdzam

„Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. 
Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa - Opole”, opracowany przez Macieja Grudzień 
(nr upr. VI-0444) wraz z zespołem, przedłożony wnioskiem, z dnia 1 września 2022 r. znak: Mosty 
2022/09/00020, przez pełnomocnika Pawła Tymon - Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach, działającego z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Opolu.

Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

Zadaniem prac i robót geologicznych jest rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich 
terenu pod rozbudowę drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa - Opole.
Projekt robót geologicznych zakłada:
1. wykonanie wierceń 

 łącznie dla drogi głównej 177 otworów o głębokości od 3,0 do 8,0 m ppt i łącznym metrażu 
699,0 mb,

 łącznie dla dodatkowych jezdni 77 otworów o głębokości 3,0 m ppt i łącznym metrażu 231,0 
mb,

 łącznie dla obiektów inżynierskich 20 otworów o głębokości 25,0 m ppt i łącznym metrażu 
500,0 mb,

 łącznie dla zbiorników retencyjno-infiltracyjnych 7 otwory o głębokości 5,0 m ppt i łącznym 
metrażu 35,0 mb,

w lokalizacji przedstawionej na załączniku graficznym nr 5 projektu robót geologicznych – mapa 
sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000, dla wariantu 1 i dla wariantu 2,

2. pomiar zwierciadła wód podziemnych,
3. likwidację otworów wiertniczych urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego,
4. opis makroskopowy gruntów,
5. pobranie prób gruntu i wody gruntowej,
6. sondowania badawcze w ilości 124 o łącznym metrażu 656,5 mb,
7. badania laboratoryjne gruntów i wody,
8. kartowanie geologiczno-inżynierskie,
9. prace geodezyjne,
10. prace dokumentacyjne – sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z 

wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2033).
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Prace geologiczne należy wykonać zgodnie z celem, zakresem i harmonogramem określonym 
w przedmiotowym projekcie. 

Upoważnia się nadzór geologiczny do bieżącego korygowania zakresu wykonywanych robót 
geologicznych w sytuacjach uzasadnionych stwierdzaną złożonością budowy geologicznej, nie więcej 
jednak niż 20% projektowanej ilości i głębokości otworów oraz niewielkiej zmiany (korekty) ich 
lokalizacji w dostosowaniu do istniejącego uzbrojenia terenu.

Projektowane otwory badawcze należy wykonać w miejscach określonych w projekcie. 
Wykonanie robót geologicznych nie może naruszać praw własności do nieruchomości gruntowych 
osób trzecich. Przed rozpoczęciem robót geologicznych, Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zgód 
właścicieli nieruchomości, na wykonanie projektowanych robót w obrębie tych nieruchomości.

Przedmiotowy projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony – do dnia 
16-11-2027 roku.

Zgodnie z przepisami art. 81, art. 82 ust 1 pkt 1 i art. 88 ust 1 cyt. ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze zobowiązuję: 
 Inwestora – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu do zgłoszenia 

zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych Marszałkowi Województwa 
Opolskiego, Wójtowi Gminy Dąbrowa, Burmistrzowi Niemodlina i Prezydentowi Miasta Opola 
najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

 Wykonawcę robót geologicznych do bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych 
oraz ich wyników.

 Inwestora do przekazania dokumentacji geologicznej przedstawiającej wyniki przeprowadzonych 
prac geologicznych wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, 
najpóźniej w terminie 6 miesięcy po wykonaniu robót geologicznych, w 4 egzemplarzach do tut. 
organu administracji geologicznej celem jej rozpatrzenia.

Uzasadnienie

Paweł Tymon – Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działający z upoważnienia 
inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu, wnioskiem z dnia 
1 września 2022 r. znak: 2022/09/00020, wystąpił o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla 
określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. Rozbudowa  drogi krajowej nr 46 na 
odcinku Dąbrowa - Opole”.

Projektowane roboty geologiczne będą prowadzone w granicach działek ewidencyjnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa i osób fizycznych o numerach:
gmina Niemodlin 

 107/3, 107/6 k.m. 5 obręb Rzędziwojowice
gmina Dąbrowa 

 92/5, 92/3, 92/4,   k.m. 4 obręb Nowa Jamka
 82/11, 82/4, 82/5, 82/10, 82/9,   k.m. 3 obręb Nowa Jamka
 91/2, 81/7, 91/3, 81/6 k.m. 1 obręb Dąbrowa
 540, 82/6, 82/7, 3/1, 4/1, 4/2, 18/1, 18/2, 21/1, 23/1, 200/2, 27/2, 200/1, 197/1, 195/1, 29/2, 

193/5, 189/1, 53/1, 187/2, 151, 108, 150/1, 148/2, 109, 190/1, 425/12, 112/2, 26/1, 28/1, 49, 53/4, 
149, 22/1, 198/1, 194/1, 82/7, 5/1, 42, 230, 226/4, 201/1, 191/6, 425/11, 68, 73, 83, 146, 96, 102, 
103, 105/1, 105/2, 29/1 k.m. 2 obręb Dąbrowa

 106/2 k.m. 2 obręb Prądy
miasto Opole 

 673 k.m. 5 obręb Wrzoski



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO        
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.: +48 77 4429 310, fax.: +48 77 4429 310, email: dos@opolskie.pl

www.opolskie.pl

Zgodnie z art. 41 ust. 3 cyt wyżej ustawy Prawo geologiczne i górnicze obwieszczeniem z dnia 
06-10-2022 r znak DOŚ.RG.7440.8.2022.KM na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania informując właścicieli 
(użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane 
roboty geologiczne o możliwości zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania, wnoszenia 
wniosków i zastrzeżeń. Obwieszczenie to zostało również przesłane Wójtowi Gminy Dąbrowa, 
Burmistrzowi Niemodlina i Prezydentowi Miasta Opola z prośbą o podanie do publicznej wiadomości. 
W toku postępowania administracyjnego żadna ze stron postępowania nie zajęła stanowiska w tej 
sprawie. 

Zgodnie z przepisami art. 80 ust.5 cyt ustawy Prawo geologiczne i górnicze pismem z dnia 
06-10-2022 r wystąpiono o wyrażenie stosownych opinii do Wójta Gminy Dąbrowa, Burmistrza 
Niemodlina i Prezydenta Miasta Opola i uzyskano:

 pozytywne stanowisko Burmistrza Niemodlina wyrażone w postanowieniu z dnia 11-10-2022 r. 
znak: ROŚ.6540.5.2022:

 pozytywne stanowisko Prezydenta Miasta Opola wyrażone w postanowieniu z dnia 19-10-2022 r. 
znak UAB.6727.1394.2022.SB, w którym organ ten stwierdził, że cyt. „[…] zamierzona działalność 
nie narusza przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole, wnosząc następujące uwagi: - należy 
uwzględnić szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w odległości 30 m od linii elektroenergetycznej 400 kV, gdzie obowiązują przepisy 
odrębne”

 brak opinii Wójta Gminy Dąbrowa, a zatem zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze uznano, że przedłożony projekt rozstrzygnięcia został przez ten organ zaaprobowany.

Wnioskodawca, pismem z dnia 1 września 2022 r. znak: 2022/09/00020, wniósł o nadanie dla 
przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wskazując na inny interes społeczny, tj. 
zwiększenie przepustowości odcinka drogi krajowej DK 46  Dąbrowa - Opole, poprawę 
bezpieczeństwa podróżnych oraz poprawą warunków środowiskowych (między innymi budowę 
urządzeń ochrony środowiska) i polepszenie komfortu mieszkańców miejscowości sąsiadujących 
z DK 46 poprzez zmniejszenie ruchu oraz hałasu w centrum miejscowości. Nadanie rygoru 
natychmiastowej wykonalności pozwoli na bezzwłoczne przystąpienie do kolejnych etapów 
projektowych i realizacyjnych rozbudowy drogi DK 46, która na odcinku Dąbrowa – Opole ma 
charakter tranzytowy i stanowi bezpośredni dojazd do autostrady A4 poprzez węzeł Opole Zachód. 

W ocenie tut. organu nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne dla wyżej 
wskazanego innego interesu społecznego wobec powyższego przychylono się do prośby 
Wnioskodawcy.

Przedmiotowy projekt spełnia wymogi przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, 
w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr z 2011 r. 288, poz. 1696 
z póź. zm.). Zgodnie z art. 80 ust 6 cyt. ustawy Prawo geologiczne i górnicze, biorąc pod uwagę zakres 
i harmonogram zamierzonych robót geologicznych przedmiotowy projekt zatwierdzono na czas 
oznaczony,  tj. do dnia 16-11-2027 roku.

Niniejsza decyzja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych, na obszarze 
których projektowane jest wykonanie robót geologicznych, tj. decyzja ta nie uprawnia do czasowego 
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czy też stałego zajęcia nieruchomości celem wykonania projektowanych robót geologicznych bez 
zgody właścicieli.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 
Urzędu Gminy Dąbrowa, Urzędu Miejskiego w Niemodlinie i Urzędu Miasta Opola zamieszcza się 
obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji oraz ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości ze skutkiem doręczenia stronom postępowania. Doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Decyzja zwolniona od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 t.j. z późn. zm).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, za 
pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

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.

Otrzymują:
          /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Paweł Tymon – pełnomocnik 
Mosty Katowice Sp. z o.o. 
40-555 Katowice, ul. Rolna 12

+ 1 egz. projektu robót geologicznych
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione przez obwieszczenie zgodnie z art. 41 ust. 3  

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn 
zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 2000 t.j.)

3. a/a.
+ 1 egz. projektu robót geologicznych
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