Starostwo Powiatowe w Żninie
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302
bip: http://www.bip.powiatzninski.pl, internet: http://www.znin.pl,
e-mail: powiat@znin.pl

KARTA
USŁUGI
Nr OŚ.
0143.15.2016

a) Nazwa usługi

b)

c)
d)
e)
f)
g)
-

-

h)
i)

j)

ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH
WYKONANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI
Symbol
6540 – Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich
6530 - Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych
Wydział
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Komórka
Opis sprawy
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
Kogo dotyczy
Wnioskodawca składający wniosek.
Wymagane dokumenty
Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, zawierający oznaczenie
wnioskodawcy, jego siedziby i adresu oraz informację o prawach, jakie przysługują
wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
Do wniosku dołącza się:
Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych, spełniającego wymagania art. 79 ust.2
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania rozporządzenia w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót,
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo w przypadku, gdy prowadzący działalność
reprezentowany jest przez pełnomocnika.
Miejsce składania pism
Sekretariat Starosty Żnińskiego – I piętro, pok. Nr 19
Termin i sposób załatwienia
Decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt robót geologicznych - w terminie do 30
dni od dnia złożenia wniosku, w przypadkach skomplikowanych 2 miesiące.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie koncesji 10,00 zł na konto Gminy Żnin,
Tytułem: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038
k) Podstawa prawna
- art. 80 ust.1, w związku z art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo
geologiczne i górnicze,
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót,
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
l) Tryb odwoławczy
Od wydania decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem
Starosty Żnińskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji.
m) Inne informacje
II piętro, pokój nr 37,38,39
Wiesław Rumel – kierownik wydziału,
tel. 0-52 30 311 00 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl
Agnieszka Komar – inspektor,
tel. 52 30 31 100 wew. 31, e-mail: geolog@znin.pl

