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L.dz y. 
D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, z późn. zm.) zwanej dalej prawem 

geologicznym i górniczym oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a. 

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.05.2022 r„ znak: 1285/P/P289/JF/KK/2022 Pana 

Januarego Fuska działającego w imieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 

w Warszawie, uzupełnionego w dniu 24.05.2022 r., 07.06.2022 r. oraz 12.07.2022 r„ 

po zasięgnięciu opinii właściwych organów samorządowych 

1. zatwierdzić dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Warszawie „Projekt 

robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących 

w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 54 

Trawniki - Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska - Zamość - Tomaszów Lubelski -

Bełżec", województwo lubelskie, w następującym zakresie: 

1) wykonanie 152 otworów o głębokości od 7,0 do 25,0 m.p.p.t. i łącznym metrażu 

2 823,0 mb, 

2) pobranie prób wody i gruntu do badań laboratoryjnych, 

3) kartowanie sozologiczne i hydrogeologiczne, 

4) przeprowadzenie próbnych pompowań, 

5) prace geodezyjne, 

6) opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej. 

2. Projekt zatwierdza się na okres 5 lat od daty wydania decyzji. 

3. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności . 

Pan January Fusek działając w imieniu Centralnego Portu Komunikacyjnego 

Sp. z o.o. w Warszawie wystąpił do Marszałka Województwa Lubelskiego z wnioskiem 

o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych 

panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 54 

Trawniki - Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska - Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec", 

województwo lubelskie zwanego dalej „Projektem". 

Przedłożony Projekt został sporządzony zgodniez rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 

(Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

Celem robót geologicznych jest rozpoznanie i ocena warunków hydrogeologicznych 

rejonu projektowanych linii kolejowych nr 54 i nr 56 Centralnego Portu Komunikacyjnego 

orzekam: 

Uzasadnienie 



oraz ocena możliwego oddziaływania inwestycji na stan wód podziemnych. Projekt robót 
obejmuje wykonanie 152 otworów o łącznym metrażu 2 823,0 mb z rezerwą +10 % 
i -25% ze względu na zróżnicowane warunki hydrogeologiczne. 

Zgodnie z art. 41 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego, jeżeli liczba stron 
postępowania jest większa niż 20, organy administracji geologicznej 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. Za strony w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników 
wieczystych) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty 
geologiczne. W myśl art. 80 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego zawiadomiono strony 
0 wszczęciu, innych czynnościach organu oraz o zakończeniu postępowania, w trybie 
określonym przez art. 41 prawa geologicznego i górniczego. Żadna ze stron nie skorzystała 
z prawa wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień. 

Stosownie do art. 80 ust. 5 prawa geologicznego i górniczego Marszałek 
Województwa Lubelskiego wystąpił o opinię dotyczącą zatwierdzenia Projektu do organów 
samorządowych właściwych ze względu na miejsce wykonywania robót geologicznych 
przesyłając jego 1 egz. w formie elektronicznej oraz projekt rozstrzygnięcia. W toku 
postępowania administracyjnego uzyskano pozytywne opinie wydane z zachowaniem 
terminu określonego w art. 9 prawa geologicznego i górniczego przez Wójta Gminy Trawniki 
(postanowienie z dnia 13.06.2022 r., znak: RRG.6530.1.2022), Wójta Gminy Krasnystaw 
(postanowienie z dnia 15.06.2022 r., znak: OŚ.6540.1.2022), Burmistrza Miasta Krasnystaw 
(postanowienie z dnia 08.06.2022 r.f znak: GNiOŚ.6570.2.2022), Prezydenta Miasta Zamość 
(postanowienie z dnia 09.06.2022 r., znak: GK-OS.6531.1.2022.MB), Wójta Gminy Krynice 
(postanowienie z dnia 15.06.2022 r., znak: IR.6523.1.2022). Opinie Wójta Gminy Nielisz 
(postanowienie z dnia 20.06.2022 r., znak: KD.6530.1.2022) i Wójta Gminy Łabunie 
(postanowienie z dnia 17.06.2022 r., znak: ZP.6530.1.2022) zostały wydane po upływie 
ustawowego terminu. Natomiast Wójt Gminy Łopiennik Górny, Burmistrz Miasta i Gminy 
Izbica, Wójt Gminy Tarnawatka, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Wójt Gminy 
Tomaszów Lubelski w terminie 14 dni od daty doręczenia projektu rozstrzygnięcia nie zajęli 
stanowiska w sprawie, dlatego też zgodnie z art. 9 ust 1 i 2 prawa geologicznego 
1 górniczego rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym do opinii. 

Wójt Gminy Adamów pismem z dnia 23.06.2022 r., znak: RIG.6324.21.2022 
poinformował Marszałka Województwa Lubelskiego, iż w związku z podjęciem przez Radę 
Gminy Adamów Uchwały nr XXX/274/2022 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu 
proponowanych na terenie Gminy Adamów wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości 
w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, wniosek w sprawie zaopiniowania 
Projektu pozostawiono bez rozpoznania. 

Wójt Gminy Bełżec postanowieniem z dnia 14.06.2022 r., znak: GG.6523.1.2022 
negatywnie zaopiniował przedłożony Projekt wskazując, że roboty geologiczne naruszą 
przeznaczenie nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy - Uchwała Nr IX/54/03 Rady Gminy Bełżec z dnia 28 listopada 2003 r. 
oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej 
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linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe - GPZ Lubaczów, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Bełżec z dnia 27 maja 2021 r. 
(Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2544 z dnia 9 czerwca 2021 r.). 

Wójt Gminy Komarów-Osada postanowieniem z dnia 13.06.2022 r., znak: 
OŚR.6531.1.2022 również negatywnie zaopiniował przedłożony Projekt wskazując, że roboty 
geologiczne naruszą przeznaczenie nieruchomości określone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała Nr X/64/2003 Rady Gminy Komarów-
Osada z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Komarów-Osada (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r., Nr 16 poz. 483 z późn. 
zm.) Ponadto Rada Gminy Komarów-Osada Uchwałą Nr XXXVI/325/2022 z dnia 1 czerwca 
2022 roku wyraziła sprzeciw wobec przebiegu proponowanych tras linii kolejowych dużych 
prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Wójt Gminy Stary Zamość postanowieniem z dnia 15.06.2022 r., znak: 
Bi0ś.6530.1.2022 negatywnie zaopiniował przedłożony Projekt, przytaczając art. 7 prawa 
geologicznego i górniczego, który stanowi, że „podejmowanie i wykonywanie działalności 
określonej ustawą Prawo geologiczne i górnicze jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie 
naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie 
działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona 
sposobu wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach". 

Wójt Gminy Zamość postanowieniem z dnia 14.06.2022 r., znak: Pi0ś.6523.7.2022 
negatywnie zaopiniował przedłożony Projekt wskazując, że zaproponowane rozwiązania 
projektowe budowy szybkiej kolei po terenie Gminy Zamość przebiegają przez tereny mocno 
zurbanizowane oraz objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
przewidującymi ich przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo-
usługową. 

Marszałek Województwa Lubelskiego przy zatwierdzaniu Projektu nie uwzględnił 
argumentów zawartych w negatywnych opiniach Wójtów Gmin: Bełżec, Komarów-Osada, 
Stary Zamość i Zamość oraz sprzeciwów Rady Gminy Adamów i Rady Gminy Komarów-
Osada. 

Niniejsze postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych, 
w którym zaprojektowano wykonanie określonej ilości robót geologicznych mających na celu 
rozpoznanie i ocenę warunków hydrogeologicznych rejonu projektowanych linii kolejowych 
nr 54 i nr 56 Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz ocenę możliwego oddziaływania 
inwestycji na stan wód podziemnych. Według organu są to zatem kwestie dotyczące 
poprawności sporządzenia projektu oraz zaprojektowania robót geologicznych dla 
osiągnięcia celu, i rozstrzygnięcie o istocie sprawy zostało uregulowane w art. 80 prawa 
geologicznego i górniczego. Organ administracji geologicznej nie jest natomiast właściwy 
w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji i sprawdzania jej zgodności z dokumentami 
planistycznymi. 
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Również na gruncie obowiązujących przepisów zawartych w prawie geologicznym 
i górniczym nie ma podstaw prawnych do odmowy zatwierdzenia projektu robót 
geologicznych. Zgodnie z art. 80 ust. 7 prawa geologicznego i górniczego organ administracji 
geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych jeżeli: 1) projektowane 
roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska; 2) projekt robót 
geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa; 3) rodzaj i zakres projektowanych robót 
geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają celowi tych robót. 
W postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia Projektu organ nie znalazł 
ww. wymienionych przesłanek. 

Wójt Gminy Zamość oraz Wójt Gminy Bełżec w swoich opiniach nt. zatwierdzenia 
Projektu wskazali również na rozbieżności między załącznikiem graficznym nr 2 
stanowiącym mapy sytuacyjno-wysokościowe z lokalizacją miejsc projektowanych badań 
w skali 1 : 1000 a załącznikiem nr 9 będącym zestawieniem tabelarycznym miejsc 
projektowanych badań. Wnioskodawca przesłał poprawiony załącznik tabelaryczny nr 9. 
Po przeanalizowaniu załączników organ stwierdził, że miejsca projektowanych robót 
geologicznych zostały prawidłowo naniesione na mapy sporządzone na podstawie danych 
i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Błędne 
numery ewidencyjne niektórych działek w załączniku nr 9 nie miały wpływu na ustalenie 
lokalizacji projektowanych badań, jak i stron postępowania. 

Obszar projektowanych badań przebiega przez Skierbieszowski Park Krajobrazowy, 
Otulinę Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, Otulinę Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego, przez Obszary Chronionego Krajobrazu: Grabowiecko-Strzelecki 
i Pawłowski oraz użytek ekologiczny: Stawy w Tarnawatce, a także przez tereny Natury 
2000: Zamojszczyzna (KW-1A), Lasy Roztocza- Dolina Bugu (GkPdC-2B), Dolina Dolnego 
Wieprza (GKPdC-3A), Dolina Górnej Łabuńki (PLB060013), Dolina Sołokiji (PLB060021), 
Dolina Łabuńki i Topornicy (PLH060087), Roztocze (PLB060012), Uroczysko Lasów 
Adamowskich (PLH060094). Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 
z póżn. zm.), po analizie Projektu organ nie stwierdził, by planowane roboty geologiczne 
mogły potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż projektowane roboty 
charakteryzują się nieznacznym natężeniem oraz krótkim okresem realizacji. 

W trakcie postępowania Pan January Fusek złożył wniosek z dnia 14.07.2022 r., 
znak: 02J37_2022_JF o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 
Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia 
lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 
stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 
W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia 
zażądać od strony stosownego zabezpieczenia. Planowana inwestycja stanowi jeden 
z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego i komunikacyjnego - Centralnego Portu 
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Komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Budowa przedmiotowych linii 

kolejowych nr 54 i nr 56 umożliwi: 

« Poprawę konkurencyjności kolei w zakresie powiązań transportowych na odcinku 

CKP - Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - granica państwa. 

« Stworzenie szybkiego, niezawodnego i bezpiecznego powiązania transportowego 

miast zlokalizowanych w południowej części województwa lubelskiego z Warszawą 

i Centralnym Portem Komunikacyjnym, konkurencyjnego pod względem czasu 

przejazdu z innymi środkami transportu. 

« Ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym 

z uwzględnieniem powiązań ośrodków o znaczeniu regionalnym usprawniającym 

dojazd z Lublina do Krasnegostawu, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego. 

® Zwiększenie atrakcyjności turystycznej południowej części województwa lubelskiego 

poprzez zapewnienie dobrej jakości kolejowego transportu pasażerskiego 

dalekobieżnego i regionalnego. 

« Perspektywiczne utworzenie międzynarodowego kolejowego korytarza 

transportowego w osi Warszawa - Lublin - Lwów. 

Po przeanalizowaniu przedstawionych argumentów wskazujących na ważny interes 

społeczny oraz ważny interes strony, uznano przedmiotowy wniosek za zasadny i nadano 

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 85b prawa geologicznego i górniczego, nie narusza 

praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości gruntowych, na obszarze których 

projektowane jest wykonywanie robót geologicznych i nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

przestrzegania wymagań określonych w przepisach, zwłaszcza prawa geologicznego 

i górniczego i Kodeksu cywilnego oraz przepisach dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego, ochrony środowiska, gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, ochrony 

wód i gospodarki odpadami. 

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, 

za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego, w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia. 

2. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 k.p.a. strona, w terminie, o jakim mowa w pkt 1, może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa 

Lubelskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza 

decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. 

\ 

Pouczenie 
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Otrzymują: 
1. Pan January Fusek - pełnomocnik Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp, z o.o. 

ul. Krótka"5; 63-620 Trzcinica 
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione przez obwieszczenie na podstawie 

art. 49 k. p. a., w związku z art. 41 prawa geologicznego i górniczego. 

Do wiadomości (ePUAP): 
1. Minister Klimatu i Środowiska 
2. Starosta Świdnicki 
3. Starosta Krasnostawski 
4. Starosta Zamojski 
5. Starosta Tomaszowski 
6. Wójt Gminy Trawniki 
7. Wójt Gminy Łopiennik Górny 
8. Wójt Gminy Krasnystaw 
9. Burmistrz Krasnegostawu 
10. Burmistrz Miasta i Gminy Izbica 
11. Wójt Gminy Stary Zamość 
12. Wójt Gminy Nielisz 
13. Wójt Gminy Zamość 
14. Prezydent Miasta Zamość 
15. Wójt Gminy Łabunie 
16. Wójt Gminy Komarów-Osada 
17. Wójt Gminy Adamów 
18. Wójt Gminy Krynice 
19. Wójt Gminy Tarnawatka 
20. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 
21. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski 
22. Wójt Gminy Bełżec 
23. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie 

ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin 
24. Wojewódzkie Archiwum Geologiczne + 1 egz. Projektu 
25. aa 
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