ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska,
budynek A, pokój nr 10, telefon (62) 74 29 608
e-mail: geolog@powiatpleszewski.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
ETAP 1: wniosek o zatwierdzenie dokumentacji należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta,
ETAP 2: wydanie decyzji administracyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej,
2. dokumentacja hydrogeologiczna spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033),
3. 4 egzemplarze w postaci papierowej oraz 4 egzemplarze w postaci dokumentu
elektronicznego.

OPŁATY:
za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną: 10,00 zł
opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - Bank Spółdzielczy w
Pleszewie nr 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413.
Płatne: w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub Starostwa Powiatowego w Pleszewie
lub przelewem. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek – „za wydanie decyzji
zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną”.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

INNE INFORMACJE:
dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu:
1. ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych,
2. określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym:
• wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin,
• wtłaczaniem wód do górotworu,

•
•
•
•
•
•

wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody
podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie,
podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym
składowaniem odpadów,
składowaniem odpadów na powierzchni,
ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.

TRYB ODWOŁAWCZY:
od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 88, art. 90 i art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zmianami ).

