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KARTA USŁUG NR: 14/ROL 

WYDZIAŁ: ROLNICTWA, LEŚNICTWA, RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO, OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Strona nr 1 

Stron 1 

Wersja 3 

 

Nazwa usługi: 

ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ORAZ JEJ 
ZMIAN  

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 z późn. zmianami) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze 
zmianami). 
Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej lub dodatku do dokumentacji geologicznej, 

2. Cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej wykonanej przez uprawnionego geologa oraz w 

postaci dokumentu elektronicznego (4 egz.) 

3. Dowód dokonanej opłaty skarbowej 
 

Opłaty:  
Opłata za decyzję – 10,00 zł. 
Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 
Wpłata na konto: Urzędu Miejskiego w Piszu    Nr  konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 
W przypadku prowadzenia postępowania przez pełnomocnika - do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
(oryginał lub potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię - istnieje możliwość przedłożenia oryginału 
w celu dokonania potwierdzenia przez upoważnionego pracownika Organu prowadzącego postępowanie) wraz z 
potwierdzeniem uiszczenia należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł. uiszczonej na wyżej 
podane konto bankowe (oryginał; może być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie 
ustawy Prawo bankowe, potwierdzający wykonana operacje przelewu). 
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, tj. 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia 
wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 K.p.a.).  
Do wyżej określonego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynności (opinia, uzgodnienie itp.) oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu (art. 35 § 5 K.p.a.). 
 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego 
w Piszu, 
ul. Warszawska  1  pok. 19 
12-200 Pisz 
(0-87) 425 46 82 

 
Poniedziałek– Piątek: 7
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mgr inż. Ilona Kołakowska-Cieloszczyk 

Tryb odwoławczy: 

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za 
pośrednictwem Starosty Piskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec sie prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia 
Staroście Piskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje sie ostateczna i prawomocna. 
 

Uwagi: 

 



Miejsce na notatki: 

 
 
 

 

 

 


