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Nazwa usługi:

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH *(Uwaga)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zmianami).
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót
geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (DZ. U. Nr 288, poz. 1696).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225 , poz. 1635 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z Nr 187, poz. 1330 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r.. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z informacją o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do
nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
2. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych wykonanego przez uprawnionego geologa.
3.Dowód dokonanej opłaty skarbowej

Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt – 10 zł – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W terminie 30 dni

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w
Piszu,
ul. Warszawska 1 pok. 19
30
30
12-200 Pisz
Poniedziałek – Piątek: 7 - 15
(0-87) 425 46 82
mgr inż. Małgorzata Połomska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
* Dotyczy projektów robót geologicznych:
3
- ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m /h,
- badań geologiczno – inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków
posadowienia obiektów budowlanych,
3
- odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m /h,
- robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,
-warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na
wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczanych do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

Miejsce na notatki:

UWAGA! Ostatnia aktualizacja 04.07.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

www.powiat.pisz.pl

