
Warszawa, dnia (b grudnia 2019 r.

Minister Klimatu

DNG-WNSG.4720.5.2019.AS

Decyzja
Działając na podstawie art. 80, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Państwowego 
Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego o zatwierdzenie projektu robót 
geologicznych oraz po uzyskaniu opinii, przewidzianych ustawą Prawo geologiczne i górnicze, 
właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego

zatwierdzam

„Projekt robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 
1:25 000 arkusz Polanica-Zdrój”.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie:
1) kartowania geologicznego na obszarze ok. 82 km2, którego granice wyznaczają następujące 

współrzędne:

I.

Narożnik graniczny 
arkusza

PL-1992

x y

sw 276962,3 322004,0

286224,2 322315,5NW

NE 285939,8 331208,2

276678,5 330896,8SE

2) 40 sond mechanicznych (wykonanych wiertnicą hydrauliczną typu WH) do głębokości 
od 3,0 m p.p.t. do 5,0 m p.p.t. (średnio do głębokości 4,0 m p.p.t.),

3) 77 wkopów badawczych (wykonanych ręcznie bądź mechanicznie) do głębokości 
2,0 m p.p.t.,

4) oczyszczenie ścian odsłonięć naturalnych i sztucznych o powierzchni 300,0 m2,
5) badań laboratoryjnych pobranych próbek,
6) 3 ciągów sondowań geofizycznych o łącznej długości 3,0 km z wykorzystaniem zarówno 

metody tomografii elektrooporowej i sejsmicznej tomografii refrakcyjnej.
II. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w ww. projekcie robót geologicznych.
III. Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie:

Państwowy Instytut Badawczy wnioskiemPaństwowy Instytut Geologiczny 
z dnia 31 stycznia 2019 r. (znak: OD-4001-6/19) zwrócił się do Ministra Klimatu (dawniej Ministra 
Środowiska) o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy 
geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Polanica-Zdrój”. Pismem z dnia 4 marca 2019 r.



(znak: DNG-WNSG.4720.5.2019.AS) organ prowadzący postępowanie wezwał Wnioskodawcę 
do uzupełnienia braków formalnych wniosku i projektu robót geologicznych, które zostały uzupełnione 
14 marca 2019 r.

Po wprowadzeniu wszystkich uzupełnień i poprawek treści przedmiotowego projektu, należy 
stwierdzić, że wymieniony projekt spełnia wymagania określone w ustawie PraM’o geologiczne 
i górnicze oraz rozporządzeniu 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 2015 r. poz. 964).

Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze Minister Klimatu (dawniej 
Minister Środowiska) zasięgnął w przedmiotowej sprawie opinii Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, Burmistrza Miasta Kłodzko, Wójta Gminy Kłodzko, Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sżczytna.

Wobec powyższego Wójt Gminy Kłodzko postanowieniem z dnia 06.06.2019 r., 
znak: RMiZN.6524.1.2019 P-Z, pozytywnie zaopiniował „Projekt robót geologicznych 
dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Polanica-Zdrój”.

Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka postanowieniem z dnia 06.06.2019 r., 
znak: UP.6724.271.2019, negatywnie zaopiniował „Projekt robót geologicznych dla reambulacji 
Szczegółowej mapy geologicznych Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Polanica-Zdrój” 
wraz z projektem rozstrzygnięcia, wskazując na błędy w części I załącznika nr 8 Wykaz planowanych 
wkopów i sond mechanicznych, oraz na jego niekompletność (brak części II załącznika nr 8 - Wypisy 
z rejestru gruntów uproszczone).

Pomimo przyporządkowania przez Wnioskodawcę niektórych obrębów do niewłaściwych 
gmin, przekazany do zaopiniowania „Projekt robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy 
geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Polanica-Zdrój” zawierał wszystkie niezbędne 
informacje potrzebne do identyfikacji działek, na których planowane jest wykonanie robót 
geologicznych, a zatem było możliwe jego rozpatrzenie pod kątem zgodności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy zgodnie z treścią art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 
W powyższym zakresie Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka nie wskazał na kwestie mogące 
mieć znaczenie przy wydawaniu decyzji zatwierdzającej przedmiotowy projekt lub przy odmowie 
jej wydania.

Wskazane w ww. postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka błędy zostały 
uzupełnione przez Wnioskodawcę.

Burmistrz Miasta Kłodzko, Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Szczytna w terminie wskazanym w art. 9 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, nie przedstawili 
opinii do projektu decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej 
mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Polanica-Zdrój”, co zgodnie art. 9 ust. 2 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze, uznano za aprobatę przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami postępowania 
o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości 
gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Z uwagi na liczbę stron 
postępowania większą niż 20, organ zawiadomił strony o decyzjach i innych czynnościach 
podejmowanych w przedmiotowej sprawie w trybie określonym w art. 41 ust. 3 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w drodze 
obwieszczenia zamieszczonego: w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Klimatu 
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Urząd Miasta 
w Kłodzku, Urząd Gminy Kłodzko, Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, Urząd Miasta i Gminy



w Szczytnej. W terminie przysługującym na zajęcie stanowiska żadna ze stron postępowania 
nie wniosła zastrzeżeń.

Strony postępowania zostały powiadomione o jego wszczęciu obwieszczeniem Ministra 
Środowiska z dnia 1 kwietnia 2019 r., natomiast o jego zakończeniu obwieszczeniem Ministra 
Środowiska z dnia 12 września 2019 r.

Planowana działalność w zakresie wynikającym z projektu robót geologicznych, zgodnie 
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć r\iogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 
nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco bądź potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może 
być wymagany.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także nie było konieczne uzyskanie 
przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy jednak zauważyć, że w obrębie arkusza Polanica-Zdrój Szczegółowej mapy 
geologicznej Sudetów w skali 1:25 000, zdefiniowano Obszar Chronionego Krajobrazu Góry 
Bystrzyckie i Orfickie, otulinę Parku Narodowego Gór Stołowych, a także Obszary natura 2000, 
tjSpecjalny Obszar Ochrony Piekielna Dolina koło Polanicy (PLH020010) oraz Specjalny Obszar 
Ochrony Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
nie stwierdzam, by planowane roboty geologiczne mogły potencjalnie znacząco oddziaływać 
na obszar Natura 2000 z uwagi na ich punktowy, krótkotrwały i nieinwazyjny charakter.

W świetle przedłożonego projektu robót geologicznych potrzeba reambulacji arkusza Polanica- 
Zdrój Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów (SmgS) wynika ze znacznej dezaktualizacji 
dotychczasowego zdjęcia geologicznego, zatem istnieje potrzeba jego aktualizacji.

W oparciu o uzyskane wyniki prac i robót geologicznych zostanie sporządzona Szczegółowa 
mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Polanica-Zdrój.

Podjęcie robót geologicznych powinno być poprzedzone uzgodnieniem z właścicielem 
(lub użytkownikiem) danej nieruchomości gruntowej. Po ich zakończeniu, sondy mechaniczne i wkopy 
badawcze powinny zostać zasypane urobkiem, a teren wokół wykonanych robót uprzątnięty.

Niniejsza decyzja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych na obszarze których 
projektowane jest wykonanie robót geologicznych i nie zwalnia wykonawcy od obowiązku przestrzegania 
wymagań określonych w przepisach, zwłaszcza Prawa geologicznego i górniczego, Kodeksu cywilnego 
oraz w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gruntów rolnych 
i leśnych, ochrony przyrody, ochrony wód i gospodarki odpadami.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1) Strona niezadowolona z decyzji może w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (stosując 

odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji), zwrócić się do Ministra Klimatu z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2) Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę 
na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenie decyzji stronie. Skargę wnosi się 
za pośrednictwem Ministra Klimatu. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Stronie może



być przyznane prawo pomocy, na jej wniosek złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie.

3) W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może zrzec 
się prawa do wniesienia ww. środka odwoławczego. Z dniem doręczenia Ministrowi Klimatu 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie sprawy 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Otrzymują:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
Pozostałe strony postępowania zawiadomione w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 80 ust. 3 w zw. 
z art. 41 ust 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.
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a/a.3. (0-Opłata skarbowa w kwocie
Została przekazana w dniu J&.r.Q.L..sk9.)$.r.....
Na konto Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy 
Nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Dowód wpłaty nr.......~..................................
Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
2. Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,
3. Starostwo Powiatowe w Kłodzku,
4. Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
5. Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko,
6. Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A, 57-300 Kłodzko,
7. Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój,
8. Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytnej.


