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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 

tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01 
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl 

 

Karta Informacyjna Usługi 
 

 
PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH INNYCH NIŻ DOKUMENTACJA 

GEOLOGICZNA ZŁOŻA KOPALINY, Z WYŁĄCZENIEM ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW LUB 
GEOLOGICZNO-INWESTYCYJNA ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW  

LUB HYDROGEOLOGICZNA LUB GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 
 

I. Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych 
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 
  

II. Wymagane wnioski 
Pismo przekazujące dokumentację geologiczną.      
 

III. Wymagane załączniki 
1. Trzy egzemplarze dokumentacji geologicznej spełniającej wymogi rozporządzenia w sprawie innych 

dokumentacji geologicznych w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej na trzech 
informatycznych nośnikach danych zabezpieczonych przed ingerencją w jej treść. 

2. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa1. 
 

IV. Dokumenty do wglądu 
Brak 
 

V. Opłaty  
Opłaty skarbowe:  

         - 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa 
 

Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:  
Nr 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 

 

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim:  
PKO BP S.A. Nr 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726. 
 

VI. Termin załatwienia sprawy 
1 miesiąc    

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Geolog Powiatowy 
ul. Poznańska 133 (budynek B) 
05-850 Ożarów Mazowiecki 
Nr pokoju B002  
Nr telefonu (22)  733 73 67 
Godziny pracy: wtorek i środa 800-1300 

 

Dokumenty można złożyć w okienku podawczym na parterze urzędu (wejście A do budynku   
  głównego) lub przesłać na adres Starostwa. 
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VIII. Tryb odwoławczy 
Brak 

 

IX. Uwagi 
            1 W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
              
             Dokumentację geologiczną inną niż dokumentacja złoża kopaliny z wyłączeniem złoża  
             węglowodorów, geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów, hydrogeologiczna, geologiczno-
             inżynierska sporządza się w przypadku: 

1) Wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny 
lub zasobów wód podziemnych; 

2) Wykonywania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, 
niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny; 

3) Wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; 
4) Likwidacji otworu wiertniczego; 
5) Wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych  

z występowaniem złóż węglowodorów, 
6) wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża. 
 
 Dokumentacja geologiczna inna nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji. 
  
 Dokumentację geologiczną inną przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji,   
 zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych w terminie 
 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.     

    
 Starosta jest organem właściwym do przyjmowania dokumentacji geologicznych innych dotyczących: 

a. ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h; 
b. robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 

 
 

 


