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PRZYJĘCIE INNEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ WYKONYWANEJ W C ELU 
WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI, PRAC GEOLOGICZNYCH NIEK OŃCZĄCYCH SIĘ 

UDOKUMENTOWANIEM ZASOBÓW ZŁO śA KOPALINY LUB ZASOBÓW WÓD 
PODZIEMNYCH ORAZ LIKWIDACJI OTWORU WIERTNICZEGO   

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

• Wniosek o przekazaniu dokumentacji geologicznej sporządzony indywidualnie przez wnioskodawcę. 

Załączniki: 

• 3 egzemplarze dokumentacji geologicznej oraz w postaci dokumentu elektronicznego – 3 egzemplarze. 
Informacje dodatkowe:  

• W przypadku pełnomocnika działającego w imieniu inwestora naleŜy dołączyć pełnomocnictwo wraz z 
dowodem wpłaty opłaty skarbowej. 

 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strumieńskiego 5, pok. 3. 

ZłoŜenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1 lub przesłać pocztą. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  

1 miesiąc od dnia złoŜenia kompletnego wniosku. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  

1. Sporządź wniosek oraz dołącz niezbędne załączniki 

2. Wniosek wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą. 

3. Przyjęta dokumentacja geologiczna, zostaje przesłana właściwym miejscowo organom administracji 
geologicznej po 1 egzemplarzu w postaci papierowej i elektronicznej. 

 

OPŁATY  

17 zł – za pełnomocnictwo (jeŜeli jest konieczne), naleŜy uiścić w Kasie nr 1, Biuro Obsługi Mieszkańca                        
ul. Powstańców 1 

 

TRYB ODWOŁAWCZY  

Nie przysługuje 

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału tel. (32) 31-71-371.  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 2135 z późn. zm.) Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1 informuje, Ŝe jest 
administratorem danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych,  
a kaŜdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku realizacji zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, a dobrowolność ich podania zachodzi w pozostałych przypadkach. 

 

PODSTAWA PRAWNA  

• Art.93 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze, (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196                 
z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011r. nr 282 poz.1656). 

 


