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D E C Y Z J A 
 

Na podstawie: 

 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 

2017r., poz. 1257 z późn. zm.), 

 art. 80 ust. 1 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz.U. z 2017, poz. 2126 z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2018r. Pana Rafała Ziętka kierownika STRABAG 

Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Dyrekcja PH, Oddział Kraków, Grupa Tarnów, ul. Mostowa 14, 

33-100 Tarnów, działającego w imieniu STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą 

pod adresem: 52-200 Wrocław, ul. Lipowa 5A, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót 

geologicznych…”, 
 

Starosta Tarnowski orzeka: 
 

I. Zatwierdzam „Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-

inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych Obwodnicy Tuchowa w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 977”. 

Projekt obejmuje wykonanie: 

1. 83 (z rezerwą 91) otworów badawczych do głębokości 18,0 m ppt, o łącznym metrażu 835,0 

(z rezerwą 918) mb wierceń, 

2. 57 (z rezerwą 62) sondowań do głębokości 15 m ppt, o łącznym metrażu 536,0 (z rezerwą 

589,0) mb, 

3. badań polowych i laboratoryjnych próbek gruntów i wody gruntowej, 

4. przedstawienie wyników prac w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

II. Projekt zatwierdza się na okres do dnia 31 lipca 2018r. 

 

UZASADNIENIE 
 

Pana Rafał Ziętek kierownik STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Dyrekcja PH, 

Oddział Kraków, Grupa Tarnów, ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów, działając w imieniu STRABAG 

Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 52-200 Wrocław, ul. Lipowa 5A, 

wnioskiem z dnia 14.03.2018r. zwrócił się o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla 

potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych 

Obwodnicy Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977”.    
 

Właściwym organem administracji geologicznej – w zakresie warunków posadowienia 

obiektów budowlanych zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jest 

Starosta. 
 

Podstawę zatwierdzenia projektu robót geologicznych przez organ administracji 

geologicznej stanowi art. 80 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zatwierdzenie projektu 

wymaga opinii burmistrza – art. 80 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy. 

STAROSTA TARNOWSKI 
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W związku z powyższym, pismem z dnia 21 marca 2018r. zwrócono się do Burmistrza 

Miasta Tuchów o zaopiniowanie w/w projektu, załączając projekt rozstrzygnięcia. 
 

W odpowiedzi Burmistrz postanowieniem znak: GPMK.6540.3.2018.RR z dnia 04.04.2018r. 

zaopiniował pozytywnie przedmiotowy projekt. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie cytowanych na wstępie przepisów prawa, 

orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji. 

 

POUCZENIE 

 
Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Tarnowie za pośrednictwem Starosty Tarnowskiego, 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38, w terminie 14 

dni od daty jej doręczenia. 
W  trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec Starosty Tarnowskiego, a z dniem doręczenia Staroście oświadczenia o zrzeczeniu się 

prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Akt wydany w oparciu o upoważnienie nr 129.2017 Starosty Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2017r. 
 

Otrzymują: 
1x   STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.  
      52-200 Wrocław, ul. Lipowa 5A – za pośrednictwem pełnomocnika + 1 egz. projektu, 
2x   WOŚ.a/a + 1 egz. projektu. 
Do wiadomości: 
1x   Marszałek Województwa Małopolskiego – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, 
1x   Minister Środowiska – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych – za pośrednictwem 
       elektronicznej skrzynki podawczej, 
1x   Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie – za pośrednictwem elektronicznej  
       skrzynki podawczej, 
1x   Burmistrz Tuchowa – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. 
 

 
Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 

z 2016r.  poz. 1827 z późn. zm.)). 
Adnotacje sporządził: Marian Nastał – Geolog Powiatowy. 
 

Z up. STAROSTY 
/-/ 
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