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Nazwa sprawy 
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi 

Podstawa prawna 

 Art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne  

i górnicze (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1064 z późn. zmian.),. 

 
 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu 

wykorzystania ciepła ziemi.  

2. Informacja o prawie wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach których 

mają być wykonywane roboty geologiczne. 

3. Projekt robót geologicznych (2 egzemplarze). 

4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej 

opłaty.  

Opłaty 

- Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej. 

- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. 

Opłatę wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na 

konto Urzędu Miasta w Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699. 

Kasa Starostwa 

Kasa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pok. nr 258, 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:00. 

Kasa prowadzi wpłaty z tytułu opłaty skarbowej oraz przyjmuje wpłaty 

gotówkowe. 

Sposób dostarczenia 

dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego 

pełnomocnika, względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ełku. 

Miejsce złożenia 

dokumentów 

Biuro Starosty Ełckiego, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 

www.powiat.elk.pl 

Tel. (87) 621 83 00 e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl 

Fax (87) 621 83 39 

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 

pracownikiem kieruje do niego interesanta 

Sprawę załatwia 

i udziela szczegółowych 

wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 375 (II piętro), Tel. (087) 

615 65 51 Marek Stefanowicz 

e – mail: marek.stefanowicz@powiat.elk.pl 

Godziny urzędowania Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30 

Termin załatwienia 

sprawy 

Do wykonywania robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 

dni od dnia przedłożenia projektu tych prac starosta nie wniesie sprzeciwu  

w drodze decyzji administracyjnej.  

 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia 

sprzeciwu. 



Tryb odwoławczy 

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, stronie 

przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku. 
 

Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania 

prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można 

przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, 

właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. 

Organ może zgłosić sprzeciw, jeżeli:  

1. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża 

środowisku; 

2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa. 
 

 

 

 


