
 

 

Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

GP – 5 Geolog Powiatowy 

e-mail: geolog@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 11 09,  fax. 65 322 40 60 

ZAŁĄCZNIKI: 

wniosek GP-5/1 

KARTA USŁUGI 

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dodatków do projektów 

robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji 

PODSTAWA PRAWNA: 

 Art. 80 ust. i 80a ust. 1  ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne         
i górnicze (Dz. U. z 2019 r, poz. 868) 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, 

2. załączniki do wniosku: 

2 egzemplarze projektu robót geologicznych wykonanych w oparciu o art. 79 ust. 2 ustawy 

z dnia z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 

868) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz.1696  z późn. zm.) 

WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ: 

10,00 zł - płatne przelewem na rachunek bankowy Gmina Rawicz- Urzad Miejski Gminy 

Rawicz  nr  66 1560 0013 2885 7118 4000 0002 lub w kasie Starostwa Powiatowego                 

w Rawiczu. 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Geolog Powiatowy 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19A (I piętro) 

tel. 65 546 11 09,  fax. 65 322 40 60 

godziny urzędowania: czwartek 7
00

-15
00

 

e-mail: geolog@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

- nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga 

postępowania wyjaśniającego, 

- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest 

szczególnie skomplikowana, 

- zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) do terminów określonych                     
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w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania 

mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn 

niezależnych od organu.  

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie                               

za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

UWAGI: 

- 

 


