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w sprawie zatwierdzenia „PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH di reslenia . warunków łe iż: | geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA na terenie powiatów: inowrocławskiego, aleksandrowskiego, włocławskiego oraz miasta Włocławek w | województwie kujawsko-pomorskim”" - opracowanego przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce, na zlecenie firmy TRACTEBEL Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice. 
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Na podstawie art. 49 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015r. poz. 196) zawiadamiam: 
1. o wszczęciu postepowania w sprawie zatwierdzenia „PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA na terenie powiatów: inowrocławskiego, aleksandrowskiego, włocławskiego oraz miasta Włocławek w województwie kujawsko-pomorskim”, 
2. 0 wystąpieniu do właściwych organów o opinię przed zatwierdzeniem „PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA na terenie powiatów: inowrocławskiego, 

aleksandrowskiego, włocławskiego oraz miasta Włocławek w województwie kujawsko- 
pomorskim”. 

Uzasadnienie: 
Starosta Włocławski na wniosek p. Andrzeja Cichonia — Pełnomocnik Polskiego Koncernu 
Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, z datą wpływu 3 sierpnia 2015r., wszczął postępowanie 
w sprawie zatwierdzenia: „PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNY CH dla określenia warunków 
geologiczno-inżynierskich w rejonie budowy rurociągu wody i solanki dla potrzeb projektu JURA na terenie powiatów: inowrocławskiego, aleksandrowskiego, włocławskiego oraz miasta Włocławek w województwie kujawsko-pomorskim” - opracowanego przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 
6/010, 25-008 Kielce, na zlecenie firmy TRACTEBEL Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 
Katowice. 

Zgodnie z art. 80 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 — ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U.z 2015 r., poz. 196) Starosta Włocławki wystąpił do właściwych terenowo 
Burmistrzów i Wójtów o opinie w przedmiotowej sprawie. 

Celem niniejszego „Projektu robót geologicznych ....” jest rozpoznanie i określenie warunków geologiczno-inżynierskich dla posadowienia rurociągów wody, solanki i  popłuczyn, 
a w szczególności: 

v określenie modelu budowy geologicznej, w tym ustalenie rodzaju gruntów występujących 
w podłożu; 

v'_ ustalenie oraz ocena właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów; 
v określenie warunków hydrogeologicznych, w tym głębokości zalegania pierwszego poziomu 

wód gruntowych; 
określenie głębokości zalegania warstw nośnych dla przewidzianej inwestycji; 
ocena zagrożeń wynikających z warunków geologiczno-inżynierskich; 
prognoza wpływu projektowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. 
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Dane uzyskane podczas realizacji projektowanych prac pozwolą na dokonanie oceny warunków 
geologiczno-inżynierskich, niezbędnych do właściwego zaprojektowania posadowienia rurociągów na 
analizowanym odcinku. 

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015r. poz. 196) , jeżeli liczba stron postepowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają 
o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

W prowadzonym postępowaniu liczba stron postepowania wynosi ok. 400. Dlatego też, na podstawie art. 49 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 
z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. 2015r. poz. 196) obwieszczenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości, w sposób 
zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędach Miast i Urzędach Gmin wskazanych 
w rozdzielniku, Starostwie Powiatowym we Włocławku, Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie 
Kujawskim, Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie 
informacji Publicznej na stronach tych organów. 

  

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości przedmiotowego OBWIESZCZENIA 
STAROSTY WLOCŁAWSKIEGO proszę Starostę Aleksandrowskiego, Starostę Inowrocławskiego, 
Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin o jego umieszczenie na tablicy informacyjnej w lokalu Urzędu oraz 
poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Starosta Aleksandrowski, 
Starosta Inowrocławski, 
Prezydent Miasta Włocławek, 
Burmistrz Brześcia Kujawskiego, 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego, 
Wójt Gminy Kowal, 
Wójt Gminy Choceń, 

Wójt Gminy Włocławek, 
Wójt Gminy Lubanie, 
Wójt Gminy Bądkowo, 

11. Wójt Gminy Zakrzewo, 
12. Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, 
13. Wójt Gminy Inowrocław, 
14. a/a. 
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