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URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
telefon: 33 49 71 717
email: ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl



ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH


1.	Podstawa prawna

Art. 79, art. 80  oraz  art. 161 ust. 2, art.  6 ust. 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania.

2.	Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska

3.	Wymagane dokumenty

-     wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
	pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu wnioskodawcy uprawniające 
do reprezentowania strony przed organami administracji samorządowej 

we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację 
o  prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty 
te mają być wykonywane
projekt robót geologicznych (2 egzemplarze)

Opłaty

Opłata skarbowa:
	za wydanie decyzji – 10 zł 

w wypadku udzielenia pełnomocnictwa – 17 zł (gdy nie podlega zwolnieniu stosownie 
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub na konto Urzędu Miejskiego  w Bielsku-Białej, Wydział Dochodów Budżetowych, nr konta:  86 1240 6960 2735 0555 5555 5555  Bank PEKAO  S.A.  
Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie decyzji wnioskodawca przedkłada przy składaniu wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Do jednego miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 - Ochrona Środowiska lub na dzienniku podawczym).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

7.	Uwagi 

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, dotyczy:
	złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych 
na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 
w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, 
z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu  zamierzonych robót geologicznych.


8.	Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:

Wydział Ochrony Środowiska:	                       telefon 33 4971 717
                                                                                 33 4971 522

Biuro Obsługi Interesanta		                       telefon 33 4971 808





