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URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII
telefon: 33 49 71 717
email: ose@um.bielsko.pl



ZGŁOSZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH 
W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI 



1.	Podstawa prawna

Art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia  2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.


2.	Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

3.	Wymagane dokumenty

	wniosek

projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi  (2 egzemplarze)


Opłaty

bez opłat  

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w  Bielsku-Białej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się 
w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 lub na dzienniku podawczym).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

7.	Uwagi

Wskazany projekt nie podlega zatwierdzeniu. We wniosku zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty 
te mają być wykonywane
	Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 
i górnicze  do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w  terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych robót Prezydent Miasta – starosta, w  drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. 

Prezydent  może zgłosić sprzeciw jeżeli:
1)  sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku
2)  projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

	Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 
i górnicze, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac należy sporządzić 
w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na 3 informatycznych nośnikach danych dokumentację geologiczną. Dokumentacja geologiczna powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych. 


8.	Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:

Wydział Ochrony Środowiska i Energii:	                       telefon 33 4971 717
                                                                                                        33 4971 522

Biuro Obsługi Interesanta		                                   telefon 33 4971 808

