ver. 4 ważna na dzień 14 lipca 2015 r.
KARTA USŁUG Nr WR 6
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel.: (056) 688-24-51 do 57, fax: (056) 688-27-59
e – mail: starostwo@wabrzezno.pl

Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt prac
geologicznych, których wykonywanie nie wymaga
uzyskania koncesji.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz.
1628z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015, poz.
196)
4) 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 (Dz. U. Nr 288, poz.
1696)
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych,
2) Projekt prac geologicznych, sporządzony zgodnie z przepisami prawa
geologicznego i górniczego oraz rozporządzenia w sprawie projektów prac
geologicznych – 2 egzemplarze projektu,
3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
4) Osoba prawna – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego określający
osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (do wglądu),
5) W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej
w imieniu wnioskodawcy (dodatkowa opłata skarbowa w kwocie 17 zł)
Opłata:
10 zł – za wydanie decyzji
Gotówką: w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub Urzędu Miasta Wąbrzeźno
Przelewem: Urząd Miasta Wąbrzeźno, BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie
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załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny
zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
mgr Mirosław Okrasa - podinspektor
Wydział:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno
Nr pokoju: 126 (I piętro)
Telefon: (056) 688-24-51, wewnętrzny: 163. Fax: (056) 688-27-59
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 16:30
piątek: 7:30 – 14:30
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt prac geologicznych.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:

