KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl
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ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
złożenie wniosku i odbiór dokumentu:
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:
- przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (II piętro), w pok. 301,
- przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu
Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830; e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
dodatkowe informacje: w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41
(parter) w pok. 102; tel. (+48) 68 475 56 67,
elektronicznie – na platformie ePUAP – pod adresem: www.zielona-gora.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
w dziale: e-Urzad – elektroniczny Urząd podawczy – Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do
wykonywania robót geologicznych,
za pośrednictwem poczty.
WYMAGANE DOKUMENTY:
zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych:
wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwa lub pieczęć nagłówkowa,
- adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
- oraz ewentualnie nr tel. kontaktowego, e-mail lub dane pełnomocnika,
- określenie miejsca wykonywania prac geologicznych,
- planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
- imię i nazwisko oraz numer uprawnień osoby sprawującej nadzór geologiczny,
- imię i nazwisko oraz numer uprawnień osoby sprawującej kierownictwo robót geologicznych,
- czytelny podpis,
lub wniosek według ustalonego wzoru dostępny:
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter),
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6
(parter),
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska,
dokumenty wymagane do wniosku:
- oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest
reprezentowany przez pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
w ciągu 14 dni zgodnie z prawem.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
zgoda milcząca lub decyzja - sprzeciw.
OPŁATY
wniosek nie podlega opłacie skarbowej,
opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa,
opłatę skarbową można uiścić:
30
00
- w kasach Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8 do 14 ,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Zielona Góra dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
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TRYB ODWOŁAWCZY
odwołanie rozpatruje: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7,
65-048 Zielona Góra),
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Zielona Góra.
DODATKOWE INFORMACJE
zgłoszenia należy dokonać na 14 dni przed planowanym terminem zamierzonego rozpoczęcia robót
geologicznych,
osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej
kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
w wysokości 17,00 zł (vide: opłaty),
w przypadku załatwiania sprawy elektronicznie na platformie e-PUAP, we wniosku należy podać nazwę
skrytki, na jaką ma być wysłana odpowiedź.
ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze
zgłoszeniem rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót geologicznych jest Prezydent Miasta Zielona
Góra; przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy
Prawo geologiczne i górnicze; Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych
osobowych w związku ze zgłoszeniem rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót geologicznych są
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska
oraz w budynkach Urzędu Miasta: przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter) w Biurze Ochrony
Środowiska w pok. 102 i przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub
6 Departamentu Rozwoju Miasta.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z późn. zm.).

pracownik DR-OS
opracowano

kierownik DR-OS
sprawdzono

inspektor ochrony danych
sprawdzono
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono 13.09.2019 r.

