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Starostwo Powiatowe w Mielcu 

ul. Wyspiańskiego 6 
 39-300 Mielec 

tel.: 17 78 00 400     fax: 17 78 00 530 

www.powiat-mielecki.pl;  
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/  

e-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl   

1811.OS.052 

Nazwa Wydziału 
Wydział Ochrony 

Środowiska 

Data aktualizacji 
2019-09-19 

KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie 
wymaga uzyskania koncesji 

(złoża kopaliny, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich). 

2. Cel usługi 
Uzyskanie uprawnień do wykonania prac geologicznych  
z zastosowaniem robót geologicznych. 

3. Kogo dotyczy 
Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, osoby 
prawne. 

4. Miejsce 
składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter)  

5. Miejsce 
załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec 

 pokój nr 218 (II piętro), tel. 17 78 00 467 

6. Sposób 
załatwienia 
sprawy 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za 
pośrednictwem poczty lub odbierana osobiście. 

7. Wymagane 
dokumenty 

 
1. Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, zawierający 

informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do 
nieruchomości, w granicach której mają być wykonywane roboty. 

 
2. Załączniki: 

 2 egzemplarze projektu robót geologicznych, 

 tytuł prawny władania nieruchomością, 

 ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentowania w danej 
sprawie,  

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
 

3. Projekt robót geologicznych powinien spełniać wymagania 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 
geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. z 2011r. nr 288, poz. 1696 ze zm.). 
 

8. Opłaty 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji (z wyłączeniem podmiotów 
zwolnionych z opłaty skarbowej) płatna na rachunek bankowy:  
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o Powiatu Mieleckiego Bank PKO Bank Polski S.A. 96 1020 

4391 0000 6802 0167 5545  

z dopiskiem: „zatwierdzenie projektu robót geologicznych”. 

17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub 
kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatna na w/w rachunek 
bankowy z dopiskiem: „opłata za pełnomocnictwo”. 

Uiszczenie opłaty skarbowej może nastąpić również we wpłatomacie 
Starostwa Powiatowego w Mielcu (parter), na poczcie lub w banku. 

9. Czas / termin 
załatwienia 
sprawy 

Czas rozpatrywania wniosku 1 miesiąc, w przypadku spraw szczególnie 
skomplikowanych – 2 miesiące. 

10. Tryb 
odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu za pośrednictwem 
Starosty Powiatu Mieleckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji. 

11. Podstawa 
prawna 

1. Art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 oraz art.161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 
868 ze zm.);  

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zm.); 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 


