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WŚ-XI.6540.1.2022.KN  Gdańsk, 31.05.2022 r. 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 79, art. 80, ust. 1-6 i ust. 8, art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 

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

(tj. Dz.U. 2021 poz. 1420 ze zm.) i 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. 

2011 nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 25.02.2022 r., uzupełnionego w dniu 24.03.2022 r. oraz w dniu 

31.03.2022 r. Pana Jarosława Rosa, działającego na podstawie pełnomocnictwa Pani 

Katarzyny Jaskuła – Zastępcy Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, 

działającego w imieniu Gminy Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 

Gdańsk na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 1678/21 z dnia 

29.10.2021 r., 

o r z e k a  s i ę  

1. Zatwierdzić „Projekt robót geologicznych na potrzeby przebudowy Potoku 

Strzyża na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych 

z ul. Chrzanowskiego do Zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową 

zbiornika”, opracowany w lutym 2022 r. przez mgr Natalię Węglewską (upr. geol. 

nr VII-1877), mgr Adama Kozłowskiego (upr. geol. nr XIII-141 DOL), lic. Martynę 

Bykowską (upr. geol. nr XIII-157 DOL), mgr Wojciecha Sabik (upr. geol. nr XIII-011 

DOL), mgr inż. Damiana Zgrabczyńskiego i mgr inż. Małgorzatę Kotulską (upr. 

geol. VI-0430), w  GEOPROFIL Andrzej Stube, Poznań.  

Projekt przewiduje następujący zakres prac i badań geologicznych na 

terenie działek nr 1, 11/2, 11/3, 11/4, 16, 18, 19/10, 92, 102/6, 109/3, 113/1, 

114, 115, 116/27 obręb 0039 w Gdańsku: 

A. Prace polowe: 

 wykonanie 9 otworów wiertniczych o średnicy 110 mm do głębokości:  

8,0 m p.p.t. (1 otwór), 6,0 m p.p.t. (1 otwór) i 5,0 m p.p.t. (7 otworów), łącznie 

49,0 mb; 

 wykonanie 19 sondowań sondą SLVT do głębokości: 8,0 m p.p.t. 

(1 sondowanie), 6,0 m p.p.t. (2 sondowania), 5,0 m p.p.t. (7 sondowań), 4,0 m 

p.p.t. (2 sondowania), 3,5 m p.p.t. (5 sonodwań) i 3,0 m p.p.t. (2 sondowania) 

łącznie 86,5 mb sondowań; 

 pomiar zwierciadła wód podziemnych; 

 pobór prób gruntu NU, NW; 
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 wykonanie prac geodezyjnych; 

 likwidacja otworów wiertniczych; 

B. Badania laboratoryjne gruntów:  

 badanie uziarnienia gruntu i współczynnika filtracji – 5 badań 

 stopień plastyczności – 5 badań; 

 wilgotność naturalna – 15 badań; 

 zawartość części organicznych – 5 badań 

C. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.  

2. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony do dnia 

30.06.2023 r. 

3. Wyniki robót i badań geologicznych należy opracować w formie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, odpowiednio do wymagań w paragrafie § 19 i 22 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

(Dz.U. 2016 poz. 2033). 

4. Podkład geodezyjny mapy dokumentacyjnej w państwowym układzie 

współrzędnych 2000 należy opisać podając współrzędne, np. dolnego lewego 

narożnika. Współrzędne XYZ należy zamieścić na kartach wszystkich otworów 

i sondowań, wykorzystanych do opracowania dokumentacji. 

5. Do opracowania dokumentacji należy wykorzystać wyniki badań 

geotechnicznych wykonanych wcześniej na terenie projektowanej inwestycji. 

Wyniki archiwalnych badań laboratoryjnych oraz karty archiwalnych otworów 

i sondowań należy dołączyć do dokumentacji. 

6. Zgodnie z art. 81 Prawa geologicznego i górniczego, ten, kto uzyskał decyzję 

o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, najpóźniej na dwa tygodnie 

przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych, zgłasza zamiar 

rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu organowi administracji 

geologicznej - Prezydentowi Miasta Gdańska.  

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, odstąpiono 

od uzasadnienia decyzji gdyż uwzględnia ona w całości żądanie Strony. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 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 
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się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu 

się prawa do wniesienia odwołania.  

Opłatę skarbową w wysokości 27,00 zł wniesiono na nr rachunku bankowego 

31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 podstawie art. 1 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.). Decyzja zwolniona jest 

z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2021 poz. 1923). W związku z powyższym, 

wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej. Zwrot opłaty 

następuje na wniosek (art. 9 ust 2 ww. ustawy). 

Prezydent Miasta Gdańska 

z up. Aleksandra Brożek 

Geolog Miejski 

/–podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 

Otrzymują: 

1. Gmina Miasta Gdańska               + 1 egz. dec. + 1 egz. proj. 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk   

reprezentowana przez Panią Katarzynę Jaskuła –  

Zastępcę Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

za pośrednictwem Pełnomocnika: 

Jarosław Rosa 

adres do korespondencji: 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska 

BIPROWODMEL  Sp. z o.o. 

ul. Murawa 29, 61-655 Poznań 

2. Strony postępowania                  poprzez obwieszczenie 

3. a/a                  + 1 egz. dec. + 1 egz. proj. 
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Do wiadomości: 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego                                               + 1 egz. dec. 

Departament  Środowiska i Rolnictwa  

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (ePUAP) 

2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska                                                                          + 1 egz. dec. 

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych  

ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa (ePUAP) 

3. Okręgowy Urząd Górniczy                                                                                         + 1 egz. dec.  

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk (ePUAP) 

4. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków         + 1 egz. dec. 

ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk (ePUAP) 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. 

UE z 2016 r. L 199.1), zwanego dalej „RODO”, Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska – Miasto 

Gdańsk, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. 

 e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 52 44 500.   

2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązku prawnego wskazanego  

w ustawach kompetencyjnych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego 

lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem/pismem. 

4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikających z przepisów prawa. 

7. W zakresie swoich danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli 

uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: 

e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 52 44 500. 


