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07.06.2011 r. 

 
Data aktualizacji: 

16.07.2018 r. 

W sprawie: 

Zatwierdzania projektu robót geologicznych (prace hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie) 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek oraz projekt robót geologicznych (2 egz. dokumentacji wykonanej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji).    

 

W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu 

wnioskodawcy (opłata skarbowa w kwocie 17 zł). 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Konieczność wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata wynosi 

10 zł. Opłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego – tj. Urzędu Miejskiego               

w Kluczborku lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Kluczborku: 

 

Bank PeKaO S. A I Oddział/Kluczbork, nr rachunku: 55124016621111000026559410 

tytuł przelewu: opłata skarbowa za decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy:  

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (tel. 77 418-52-18, wew. 141 pokój 012) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż 

w ciągu miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Odbioru decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych (prace hydrogeologiczne lub 

geologiczno-inżynierskie) dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca 

pełnomocnictwo. Decyzja może być również wysłana pocztą na wskazany we wniosku adres. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

http://www.powiatkluczborski.pl/
mailto:starostwo@powiatkluczborski.pl


 2

 

▪ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze.              

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

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. 

▪ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego               

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Przestrzegać warunki i obowiązki nałożone w wydanej decyzji zatwierdzającej 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 wzoru wniosku 

DODATKOWE UWAGI:  

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). 

 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 

Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 

 

 
 

 

 

Opracowała: Katarzyna Urgacz Zatwierdził: Mieczysław Czapliński 

 


