
KARTA USŁUG 
 

 
 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce 

Wydział Ochrony Środowiska  
 

www.powiatglubczycki.pl 
starostwo@powiatglubczycki.pl 

tel. 77 405 36 60   faks 77 405 36 61 

OŚ.0143.17.2021 

 
Data zatwierdzenia: 

28.01.2021 r. 
 

 
Data aktualizacji: 

 

 

 

W sprawie:  

zatwierdzenia projektów prac geologicznych 

 

1. Od czego zacząć? 
 

Przedłożyć wniosek o zatwierdzenie projektu, wraz z 2 egz. Projektu prac geologicznych 

opracowanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze -  art. 79 ust. 2 i art. 80 

oraz z rozporządzeniem wykonawczym. 

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 
 

- 10,00 zł za wydanie decyzji zatwierdzającej Projekt prac geologicznych  

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 
30 dni/ w sprawach skomplikowanych : 60 dni 

 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 
Decyzję zatwierdzającą Projekt prac geologicznych można odebrać w urzędzie lub jest wysyłana 

jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej/platformy ePUAP 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

             - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

             - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie  

               szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym  

               robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
1. Prace geologiczne zzastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na      

    podstawie projektu robót geologicznych. 

2. We wniosku ozatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach,  

    jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być  

    wykonywane. 

3. Projekt robót geologicznych przedkłada się do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach. Organ  

    administracji geologicznej może żądać złożenia kopii projektu robót geologicznych celem  

    przedłożenia go do zaopiniowania właściwemu burmistrzowi/wójtowi , oraz do uzgodnienia z 

    pozostałymi właściwymi organami administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego. 

4. 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 projektowanychrobót geologicznych oraz sposób ich wykonania nie odpowiadają  

   celowi tych robot. 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

9.     Wzór wniosku do pobrania:  
Brak wniosku  

DODATKOWE UWAGI: 
Brak uwag 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

 

 Opracował:                                                                Zatwierdził: 

              Grzegorz Kawałkowski                                                       Ewa Sowińska 

 

 

 

 

 

 

 

 


