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KARTA USŁUG NR 7/ROŚ 
 

WYDZIAŁ ROLNICTWA 
 I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1.Nazwa usługi: 
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji. 

2. Podstawa prawna: 
 Art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1072), rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 listopada 
2006 r. - O opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.). 

3.Wymagane dokumenty: 
1) Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,  
2) 2 egz. projektu robót geologicznych wykonanego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi określonymi w art. 79 Pgig, 
3) Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 
 

4. Opłaty:  
10 zł za wydanie decyzji uiszcza się przy składaniu wniosku. Ww. opłatę, z adnotacją: „opłata skarbowa za wydanie decyzji 
zatwierdzającej projekt robót geologicznych nie objętych koncesją”, należy wpłacić:  

- na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Banku Spółdzielczym Nr 26 8306 0003 0000 8006 
2000 0010. 

 

5.Termin załatwienia sprawy : 

 jeden miesiąc 

 w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału /Stanowiska : Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 Nr pokoju: 24 

 Nr telefonu: 55 247 36 71 wew. 146 

 Adres e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl 

 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek  – 7.30 - 15.30, środa – 7.30 - 16.30, piątek – 7.30 - 14.30. 

7. Tryb odwoławczy : 
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem 
Starosty Nowodworskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

8. Uwagi: 
Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 
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