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W sprawie:  

zatwierdzenia Dokumentacji geologicznej 

 

1. Od czego zacząć? 
 

Przedłożyć wniosek o zatwierdzenie Dokumentacji, wraz z Dokumentacją w  4 egzemplarzach           

w postaci papierowej oraz w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych 

nośnikach danych, opracowaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze -  art. 

89, art. 89a, art. 90, art.91, art. 92 oraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.  

 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 
 

- 10,00 zł za wydanie decyzji zatwierdzającej Dokumentacją geologiczną  

 

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 Dokumentację geologiczną 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 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji  

   hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r.w sprawie dokumentacji  

geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów 

 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
1. Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia   

    zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej. 

2. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się w celu określenia jego granic, zasobów  

    geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny ze  

    złoża. 

3. Jeżeli dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ma być podstawą uzyskania koncesji,     

    rozpoznanie złoża następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania  



     złoża. 

4. Jeżeli dokumentacja geologiczna nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku  

    działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej  

    zatwierdzenia. 

5. Zmiany dokumentacji geologicznej dokonuje się przez sporządzenie dodatku. 

6. Dokumentacja geologiczna, o której mowa w art.88 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i  

    górnicze ( inna dokumentacja ) nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji.    

    Dokumentację taką sporządza się w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3  

    egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, w terminie 6  

    miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił  

    koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót  

    geologicznych. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


