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INFORMACJA
PIASKU I ZWIRI.]
WYDOBYWANIA
O ZASADACH
ORAZ WYKONYWANITI ROBOT CEOLOGICZNYCH

l.

WydobywaniekoPalin.

Przepisy uslawl' z dnia 9 czenvca 20ll r' Prarvo geologiczne i grinlicze (Dz.tJ. z 2019 r'. poz 868
ze zm.) pozwalajE na wydobyuanie kopalin. w gm piasku i zwiru. na podstawic koncesji udzielanlch
przez organy adminislracji Seologicznej ' starost6w lub marszalko$ \\oje\rodzt\ '
lstniej4c) stan pra$n\ dopuszcla tei \'\dob)'wanie Piasko$ i 2wir6\\'bcz koncusji na potrzcbl rvlasne

osobl fizl"cznej. z nicruchorno5ci

u'lasnoSi lub bgd4cej s jcj uz.ltkosanil
t\m sprzedaz) u1'dob1'tej kopalinl. jcT.eli jcdnoczeinie

stanou iqcych

wiecirystym. bez prau'o rozporzaldzania.

\!

jej

rvydobvcie:

-

bgdzie $ykonlwane bez u2ycia Srodk(iw strzalowyclr,
nie bedzie r.r'igksze ni2 l0 m3 (ok. l6 ton) rv roku kalendarzorvlm.
nie narusz_r przeznaczcnia nicruchomoSci.

Koniecznynr warurrkiem .jest jednak posiadomienie D)'reltora Okregoucgo lJrzedu Gorniczego
w Warszarvie, z 7-dniow;-m wyprzedzeniem. o zamiarze podjgcia uydobycia kopaliny'. okreilajqce
lokalizacjg zamierzonl ch robtit (nr e* id. dzialki) oraz zamierzony czas ich t1-konv*an ia (np. rv okresie
od ... do ... ).
W pr4padku naruszenia \\$. $)[lagair. wladcirvl organ nadzoru g6miczego ustala protadz4cemu lak4
dzialalnoii rv drodze dec-v- zji oplatg podwy2szonq z: rv;--dobyt4 wczeiniej kopaling. kt(tra u prz-vpadkt
piasku i zwiru w;-nosila rv 2019 r, 24.80 zlltong.

2.

Wykonywanie prac geologicznych

-

np. wi€rcenie sludni.

Prace geologiczne z znstosowaniem robot geologicznych mog4 byi sr k<>nlwanc ry lko na podstau ie
projektu rob6t geologiczn;ch. Sqjednak2e wyj4tki. gdl nie stosuje sie przepis6rr. np.: do *l,konywania
skopos oraz otworow \\ ienniczlch o glgboko6ci do J0 m s celu u;'korzvstania cicpla Ziemi poza

obszarami gtirniczynti, cz\ do \\\'kon\\!ania wkop6r oraz otuorirll uiertniczrch o glgboko(ci do
J0 m rv celu rvykcrnyrrania ujgc *6d podziemnlch na potrzeb\ poboru rr6d podziernnych rr iloScr
nieprzekraczaj4cej 5 m' na dobg. poza obszarami gonricz.vmi utworzonynri * celu svkonrrvania
dzialalnoSci metod4 ot*orow

\

ienniczlch.
przypadku wykonvuania studni o glgbokosci przekraczajqcej 30 rn i/lub

PowyZsze oznacra, 7-c u
planowanym poborze rvody rvigkszym ni2 5 mr na dobg. rvymagany jest projekt rob6t geologicznych,
Brak tego projektu skulkuje nalozeniem prz-ez organ nadzoru g6rniczego oplaty podrvyAzone

*

wvsokoici 40 tys. zl.

Zgodnie z obou'i4zujqcl rni przepisanri stronq p('stgpo$ari rr przl padku ustalania oplat podul'2szonl ch
jest odpou iednio:
I ) przedsigbiorca. albo
?) podmiot. kt6ry prowadzi dzialalnodi bez uymaganej konccsji. albo
3) podmiot. ktory prowadzi roboty gcologiczne z 'air\cym naruszeniem warunkdlr okreSlonych t
zatwierdzonl'm albo podlegajqcl,m zgloszeniu projekcie robot geologicznych. albo
.l) podmiot. kt6ry prorradzi robot;' grrclogiczne bez zatwierdzonego albo podlegajqcego zgloszeniu

prqektu robot geologicznl ch.

W prz-vpadku braku urv. podmiot6w stron4 postgpowania jest wla6ciciel nicruchomoici albo inna
osoba posiedajqco tytul prewny do nieruchomoSci. na kt6rej jest prowadzona ta dzialalnoic lub
robory' geologiczne.

W przv-padku p!4ari prosze o kontakt z Okrecowym Urzedem G6rniczvm w Warszas'ie:
tel.22 59 69 100,22 69 69 125,22 59 69 134
e-mai | : ougwarszawa@wug.gov.pl

dnia . ...... . . .... .

lt

.

ieJs.orosc)

Dyrektor Okrggowego Urzgdu G6rniczego
w Warszawie
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze podjgcia wydobywania (piasku. 2wiru.1-

z przeznaczeniern na wlasne potrzeby dla osoby fizycznei
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 201I r. - Prawo geologiczne i g6rnicze
(Dz.IJ. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) zawiadamiam o zamlarze podjEcia urydobywania
piaskn/zwiru- z przeznaczeniem na zaspokojenie wlasnych potrzeb, z nieruchomodci
stanowi4cej przedmiot mojego prawa wlasnoSci/uzytkowania wieczystego, na dzialce
ewidencyjnej nr ...... obrgbu .............., w miejscowoSci ..................., gmina
h^u/rat
wojew6dztwo
, bez prawa
wydobytq
kopalin4.
r ozporz4dzania
Zamierzony okres wykonywania rob6t zwiqzany ch z wydobywaniem piaskr.r/zwiruokredlam od dnia
.Iednoczesnie oSwiadczam, 2e wydobycie piasku/2wiru'
1) bgdzie wykonywane bez uLycia Srodk6w strzalowych;

2) nie bgdzie wigksze ni2 l0 m'w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomo6ci.

Zawiadomienie o zamiarze podjgcia wydobywania zglaszam na piSmie organowi nadzoru
g6rniczego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

*

niepotrzebne skreSlii

