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Nazwa usługi:

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRY PODLEGA ZGŁOSZENIU STAROŚCIE
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 9.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 2126 ze zm.).
-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. z 2011r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.).
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2018r. poz. 2081 ze zm.).
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu:
- wykorzystania ciepła Ziemi,
- wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na
3
potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu
wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych
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. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
Opłaty:
- nie pobiera się opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych
- opłata skarbowa w wysokości 17zł za złożenie pełnomocnictwa - wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
- w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych jeżeli starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego
sprzeciwu.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w
Piszu,
ul. Warszawska 1 pok. 20
30
30
12-200 Pisz
Poniedziałek – Piątek: 7 - 15
(0-87) 425 46 83
mgr inż. Małgorzata Połomska
Tryb odwoławczy:
W przypadku sprzeciwu w drodze decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie
za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Miejsce na notatki:
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