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REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Strona nr 1 
Stron 1 

Zmiana  

29.03.2016 

Nazwa usługi: PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT   

                         GEOLOGICZNYCH 

 
ZGŁOSZENIE składane jest przez inwestora, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny 

albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. 

Podstawa prawna: 
1. Art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 196) 

Wymagane dokumenty: 
Zgłoszenia dokonuje inwestor na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia 
robót geologicznych, określając: 
- zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych. 
- rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót geologicznych. 
- imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo nad robotami oraz numery świadectw  
  stwierdzających kwalifikację do wykonywania tych czynności. 
 
Uwaga ! Zgłoszenie należy sporządzić w 2-ch lub 3-ch egz. ponieważ składa się go Wójtowi i Staroście, a w  
              uzasadnionych przypadkach, również w organie nadzoru górniczego. 

Opłaty: brak  

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Jacek Olszewski 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska 

Nr pokoju: 9 

Nr telefonu: 41 303-16-26 wew. 41 fax. 41 303-16-05  

Godziny pracy: poniedziałek – 8
00

 - 16
00

, wtorek – piątek – 7
30

 - 15
30 

Tryb odwoławczy: nie dotyczy 

Uwagi: 
Robotą geologiczną w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jest wykonywanie w ramach prac 
geologicznych, wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, a także likwidacja wyrobisk po tych 
czynnościach. 
 
Zgodnie z art.4 w/w ustawy, zgłoszenie nie obowiązuje, jeżeli robota geologiczna polega na wydobywaniu 
piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości 
stanowiących przedmiot jej prawa własności, jeżeli wydobycie: 

1. będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych 
2. nie będzie większe niż 10 m

3   
w roku kalendarzowym 

3. nie naruszy przeznaczenia nieruchomości – przeznaczenie nieruchomości jest określone w MPZP. 
 
Osoby zamierzające podjąć w/w wydobycie, są obowiązane z 7-dniowym wyprzedzeniem, na piśmie 
zawiadomić o tym Starostę, określając czas i lokalizację zamierzonych robót. W przypadku naruszenia w/w 
obowiązku, organ nadzoru górniczego nakazuje wstrzymanie wydobycia kopaliny, a Starosta ustala 
prowadzącemu nielegalną działalność, odpowiednią opłatę podwyższoną. 

Miejsce na notatki: 
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