
Akceptuję udostępnienie 
informacji geologicznej objętej wnioskiem 



...............................................................
		 za Skarb Państwa
..........................................................
miejscowość i data 
WNIOSEK

do Ministra Klimatu i Środowiska
o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej 

WNIOSKODAWCA
	Imię i nazwisko : 

właściciel nieruchomości gruntowej w ….......... działka ew. nr obręb...........

	Nr dowodu osobistego / nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej: ......................................................................................................
	Adres zamieszkania (zameldowania) / siedziby: ....................................................................

..................................................................................................................................................
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru informacji z archiwum:…………….........

……………………………………………………………………………………………….
	Adres do korespondencji: ........................................................................................................

...................................................................................................................................................
6. Telefon kontaktowy: ..................................................................................................................
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA INFORMACJI
	 Centralne Archiwum Geologiczne ..............................................................................................
	 Wojewódzkie archiwum geologiczne w ......................................................................................
	 Powiatowe archiwum geologiczne w ..........................................................................................
	 Inne archiwa: ................................................................................................................................

OPIS INFORMACJI GEOLOGICZNEJ 
Rodzaj i forma informacji geologicznej (informacja geologiczna złoża kopalin, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska; zawarta w  dokumentacji geologicznej, profilu otworu): 
Informacja dotycząca o złożach i kopalin, w tym  hydrogeologicznych, znajdujących się pod obszarem objętym własnością gruntu 

Lokalizacja obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna: 
województwo.................miejscowość …............... działka/ działki (np. rolna, budowlana, niezabudowana, rekreacyjna, rolno-kwiatowa itp.. - wpisać właściwą, wybraną z tej listy, resztę wykasować) nr ewidencyjny …......... obręb.......................... Księga Wieczysta...........................

ZAMIERZONY OKRES KORZYSTANIA Z INFORMACJI 
na czas posiadania własności nieruchomości i/lub jej spadkobierców
CEL KORZYSTANIA Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ
	Sporządzenie projektu prac geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin 

nie dotyczy
	Sporządzenie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

nie dotyczy
	Wykonanie opracowania naukowego

nie dotyczy
	Wykonanie opracowania w celu dydaktycznym, pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej i  podyplomowej

nie dotyczy
	Wykonywanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 

nie dotyczy
	Wykonywanie zadań przez organy administracji publicznej 

nie dotyczy
	Ubieganie się w drodze przetargu o ustanowienie użytkowania górniczego na działalność regulowaną ustawą

nie dotyczy
	Sporządzenie dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, w związku ze zmianą jego granic na skutek podziału złoża

nie dotyczy
	Sporządzenie wyceny informacji geologicznej

nie dotyczy
	

Informacja przeznaczona dla właściciela nieruchomości (gruntów) celem ochrony przed jakąkolwiek niepożądaną przez właściciela działalnością geologiczną i/lub górniczą podmiotów, które nie uprzedziły o zamiarze prowadzenia takiej działalności w granicach obszaru objętego własnością nieruchomości, nie zawarły umowy dzierżawy, wykupu lub innej formy dysponowania nieruchomością z jej właścicielem, którym jest obecnie........................(inię i nazwisko, data urodzenia, nr Księgi Wieczystej........................
Podstawę złożenia wniosku stanowią:
Art. 1; Art. 2.; Art. 4.; Art. 5.; Art. 16.; Konstytucji RP; Ustawa z dnia 5 października 2008r. (z późn. zm.) o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) z późn. zm.)


.........................................................................................
podpis wnioskodawcy

