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A Nr 283 /19/PE.l
Na podstawie art. 80 ust. 1,3,5i6orazart. 161 ust. 1wzwiEzkuzarl. 161 ust. 24 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 t. Prawo geologiczne i g1rnicze (Oz. U. z 2019 t. poz.868, z p62n. zm.), po rozpatzeniu
wniosku Miejskiego PrzedsiQbiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.o. (05-870 Blonie, ul. Towarowa 5)
z datE wplywu 17.10.2019 r.

zatwierdza sie
Projekt rob6t geologicznych na wykonanie studni zastepczej nr 1B na terenie ujgcia wodociegowego
w miejscowosci Blonie pobieraiqcego wodg z utwor6w oligocefskich, gm. Blonie, pow. warszawski
zachodni, woj. mazowieckie.

l.

ll.

Zakres prac obejmuje:
1) Wykonanie otworu studziennego nr 1B metodE obrotowq do glebokosci 200,0 m p.p.t. o Srednicy
koicowej 460 mm z zabudowE filtra PVC DN2001225,
2) Przeprowadzenie pr6bnego pompowania wykonanego otworu w wymiaee ok. 18 godz.;
3) Wykonanae analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody z wykonanego otworu;

4)

Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajEcej zasoby eksploatacyjne ujecia.
Projekt zatwierdza siq na czas oznaczony na okres 5 lat od daty wydania niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Miejskie Pzedsiqbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibE w Bloniu wystqpilo
do Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego z wnioskiem o zatwierdzenie Projektu rob6t geologicznych
na wykonanie studni zastqpczej nr 1 B na terenie ujqcia wodociqgowego w miejscowosci Blonie pobierajqcego
wodq z utwor6w oligocehskich.

Pzedmiotowe roboty zostaly zaprojektowane w granicach dzialki ew. 20 obrQb Blonie,

ktoreJ

wlaScicielem jest wnioskodawca.
Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia g czeMca 2011 t. Prawo geologiczne ig6rnicze projekt rob6t
geologicznych, kt6rych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji
geologicznej, w drodze decyzji. Stosownie do art. 161 ust. l wzwiqzkuzart. 161 ust.2-4ww. ustawy organem
administracji geologicznej w sprawach ujec w6d podziemnych, kt6rych pzewidywane lub ustalone zasoby
WzekIacz4E 50 m3/h jest marszalek wojew6dztwa.
Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego wielootworowego ujQcia w6d podziemnych, zostaly ustalone
w wysokosci 180 m3/h przy depresji 17,2 22,6 m, w dodatku do uproszczonej dokumentacji
hydrogeologicznej w kat. B zatwierdzonym decyzjq Nr 187l12lPS.G Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego
z dnia 13.07 .2012 r., znak: Ps-|1.7431.3.2012. MB.
rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska
Pzedlozony pro.iekt spelnia wymagania okreslone
z dnia20 grudnia 2011 t. w sprawie szczeg6lowych wymagart douczAcych projekt'w rob6t geologicznych,
w tym rob6t, kt'rych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z 962n. zm.\.
Z uwagi na to, 2e Burmistza Blonia w terminie 14 dni od daty dorQczenia pro.iektu rozstzygniecia
nie zajEl stanowiska w sprawie, uwaza siQ 2e organ wspoldziatajacy aprobuje przedlozony ptzez otgan
administracji geologicznej projekt rozstrzygniqcia (zgodnie z art. I ust.2 ww. ustawy).
Ze wzgledu na powyzsze ozeczono Jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji slu2y stronie prawo wniesienia odwolania do Ministra
za posrednictwem Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego, w terminie

'14 dni od daty

Srodowiska,

jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania

wobec Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckiego. Z dniem doreczenia Marszalkowi Wojewodztwa
Mazowieckiego oswiadczenia o ztzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatniE ze stron
postQpowania, decyzJa staje siQ ostateczna i prawomocna, co oznacza, i2 decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mo2liwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sqdu
Administracyjnego.

Na podstawie rozpozedzenia Ministra Finans,w z dnia 28 wze'nia 2007 r. w sprawie zaplaty opfaty skafuowej
(Dz. U. Nr 187, poz. 1330), potwierdza si? utszczente oplaty skabowej w dniu 17.10.2019 r. w kasie Dzielnicy Pnga
15), w wysoko'ci 10,00 zl (slownie: dziesieC zlotych),
listopada 2006 r. o oplacie skahowej (Dz. U. z 2019 r. poz.

Polnoc m. st. Warszawy (03-708
zgodnie z cze'ciq I poz. 53
1000 z

p6in. zm.).
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Miejskie PzedsiQbiorstwo
WodociEgow i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-870 Blonie, ul. Towarowa 5
Zalacznik: Projekt rob5t geologicznych
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Zalacznik: Projekt rob6t geologicznych
ala

-

1 egz.

-

1 egz.

il

ililflflliltil[]]l[iltil
P_1872134

2

