
ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY, DOKUMENTACJI 

HYDROGEOLOGICZNEJ I DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ  

 

Odbiorca usługi 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 
ubiegające się o zatwierdzenie dokumentacji. 

 

Wymagane dokumenty 

1. wniosek o zatwierdzenie dokumentacji, 

2. dokumentacja (4 egzemplarze w postaci papierowej i 4 egzemplarze w postaci 

elektronicznej). 

Miejsce składania 

 osobiście w punkcie kancelarii Starostwa Powiatowego w przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 

(parter), 96-500 Sochaczew, w poniedziałki w godzinach 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku 

w godzinach: 8.00 – 16.00; 

Opłaty 

Opłata skarbowa: 10 zł 
(jeżeli wnioskodawca nie jest zwolniony od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.). 

Opłatę należy wnieść osobiście w kasie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub na konto  

 

Numer konta 

87 1240 5703 1111 0010 6445 2635 

 

Termin załatwienia sprawy przez urząd 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: 

 Urząd zobowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

 Sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiane są nie 

później niż w ciągu miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd 

powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy. 

 Sprawy szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia wszczęcia postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym terminie Urząd 

powiadamia stronę przyczynach zwłoki i podaje nowy termin załatwienia sprawy. 

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia 
sprawy zawiadamiając o tym stronę. 

 

 



Sposób odwołania 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty 
Sochaczewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji 

geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

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

skarbowej. 

 


