KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)

REFERAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

I. TYTUŁ SPRAWY

PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY,
HYDROGEOLOGICZNEJ I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ
II. PODSTAWA PRAWNA

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 868 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t .j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1000 z późn. zm.)
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
tel. (32) 45 97 335
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek
od 7.30 do 17.00
piątek
od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 60 dni od dnia otrzymania dokumentacji Starosta Raciborski wydaje decyzję
zatwierdzającą dokumentację geologiczną lub jeżeli dokumentacja nie odpowiada
wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem odmawia jej
zatwierdzenia.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń należy złożyć wraz
z czterema egzemplarzami dokumentacji oraz w postaci dokumentu elektronicznego.
Dokumentacja powinna spełniać odpowiednio:
 wymagania określone w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem
złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987) – w przypadku dokumentacji
geologicznej złoża kopaliny,

 wymagania określone w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) – w przypadku
dokumentacji hydrogeologicznych,
 wymagania określone w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) – w przypadku
dokumentacji geologiczno – inżynierskich.
VI. OPŁATY

 Opłata skarbowa od wydania decyzji – 10,00 zł,
 Opłata za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł,
 Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze w budynku B pokój nr 2 gotówką
lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz
nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 z dopiskiem „za zatwierdzenie dokumentacji
geologicznej dla…”,
 Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Brak
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadkach, w których konieczne jest sporządzenie innej dokumentacji geologicznej
niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska,
złożona w 3 egzemplarzach dokumentacja powinna spełniać wymagania Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023).
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo
Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana
Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@powiatraciborski.pl
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie
Powiatowym
w Raciborzu na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej:
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/GEOLOGIA.html
Data: 08.10.2019 r. Opracował: Aleksandra Klęczar-Urbanek
Data: 08.10.2019 r. Zatwierdził: Barbara Kostka

