Obwieszczenie
Wójta Gminy Boćki z dnia 3 stycznia 2017r.
o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt robót geologicznych
Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. Nr
98, poz. 23 z późn. zm.)
Wójt Gminy Boćki
zawiadamia strony, że na wniosek Marszałka Województwa Podlaskiego
w
Białymstoku o wyrażenie opinii w sprawie: „Projekt robót geologicznych na
wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych w
rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn w
ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr
S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn długości około 68 km wraz z budową odcinka
drogi krajowej nr 66 długości około 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego” w części
dotyczącej Gminy Boćki
1/ Działając na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.), postanowieniem z
dnia 3 stycznia 2017r. znak: BGK. 7638. 1. 2017 zaopiniował pozytywnie przedmiotowy
projekt robót geologicznych.
2/ Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie
Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 20.
3/ Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt
mgr Stanisław Derehajło

Boćki, dnia 2017-01-03
BGK. 7638. 1. 2017

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.) oraz art. 106 § 5
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016 r. Nr 98, poz. 23 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Marszałka
Województwa Podlaskiego w Białymstoku pismem znak DIT-III.7430.35.2016 z dnia
16 grudnia 2016r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku w imieniu której działa Pan Marek Stelmach – Dyrektor Trakt
Sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego w Katowicach ul.
Jesionowa 9a w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych
na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych
w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn w
ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr
S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn długości około 68 km wraz z budową odcinka
drogi krajowej nr 66 długości około 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego”
postanawiam
zaopiniować pozytywnie przedłożone opracowanie pn. „Projekt robót geologicznych
na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych
w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn w
ramach zadania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej nr
S19 na odcinku Ploski – Chlebczyn długości około 68 km wraz z budową odcinka
drogi krajowej nr 66 długości około 7 km na obwodnicy Bielska Podlaskiego” w części
dotyczącej Gminy Boćki.
Uzasadnienie
Dnia 22 grudnia 2016 roku do tutejszego organu wpłynęło pismo Marszałka
Województwa Podlaskiego w Białymstoku o zaopiniowanie przedmiotowego
opracowania. Na obszarze Gminy Boćki projekt obejmuje wykonanie m.in.:
- 1 hydrogeologicznego otworu badawczego systemem udarowo – okrętnym bez
użycia płuczki o głębokości 10m wraz z zafiltrowaniem, przeprowadzenie
pompowania oczyszczającego i pomiarowego, pobranie próbek wody podziemnej,
likwidację otworu poprzez usunięcie rur oraz zasypanie zagęszczonym urobkiem z
zachowaniem profilu geologicznego i zapewnieniem izolacji pomiędzy poziomami
wód podziemnych na działce nr geod. 538/5 w obrębie wsi Boćki,
- 58 otworów badawczych systemem udarowo – okrętnym bez użycia płuczki o
głębokości 15m, pomiar głębokości i występowania wód podziemnych, pobranie
próbek gruntu i wody podziemnej, likwidację otworów poprzez usunięcie rur oraz
zasypanie zagęszczonym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego i
zapewnieniem izolacji pomiędzy poziomami wód podziemnych na działkach
oznaczonych nr geod.: 1692, 1673, 1273, 1384, 1433, 1462, 1442, 1486, 1579,
1588/1 - obręb Andryjanki; 7, 76/5, 80/4, 1373, 1392, 80/4, 494, 538/3, 1399/5,
1414, 679, 1479, 674/6, 673/7, 1408, 1046/5, 1419, 633, 683/33, 1410, 687/18,
1408, 1046/5, 1407, 1375, 493/3, 25/2, 1379 – obręb Boćki; 119 – obręb Dziecinne;
27/1, 28/2 – obręb Piotrowo Krzywokoły; 23/7, 91/3 – obręb Piotrowo Trojany; 281,

475/12 – obręb Starowieś; 1015, 1427/1, 1547/1, 1116, 1444/1, 1160, 258 – obręb
Wandalin; 196, 260, 530/3, 604, 616, 618 – obręb Wygonowo.
Wykonawca prac geologicznych ma obowiązek uzgodnienia z właścicielami
działek, warunki i terminu wykonania wierceń i badań terenowych.
Przedłożone opracowanie jest związane z planowaną budową drogi
ekspresowej S19, co jest zgodne z ustaleniami obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boćki
zatwierdzonym uchwałą nr XXVIII/ 82 /04 Rady Gminy Boćki z dnia 30 września 2004
roku oraz zmian do studium zatwierdzonych Uchwałą Nr XII/80/12 z dnia 30 sierpnia
2012r. w zakresie kierunków rozwoju komunikacji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 za pośrednictwem Wójta
Gminy Boćki w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Wójt
mgr Stanisław Derehajło
Otrzymują:
1. Marszałek Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok ul. K.S. Wyszyńskiego 1
2. a/a

