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Szanowni Państwo 
Wójtowie, Burmistrzowie, 
Prezydenci Miast 
Województwa Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski -  organ nadzoru nad działalnością samorządu gminnego, 
mając na uwadze niejednolite stanowiska jednostek samorządu terytorialnego, uprzejmie 
zwraca uwagę na poniższe zagadnienia dotyczące konieczności opiniowania projektów 
gminnych aktów planowania przestrzennego przez właściwe organy administracji 
geologicznej, w tym ministra właściwego do spraw środowiska.

Zgodnie z art. 11 pkt 6 lit. g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
studium, kolejno (...) występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie 
studium do właściwego organu administracji geologicznej. Art. 17 pkt 6 lit. a tiret czwarte 
stanowi z kolei, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno (...) występuje o opinie 
o projekcie planu do właściwych organów administracji geologicznej w zakresie 
udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

Wojewoda Dolnośląski zwraca uwagę, że organami administracji geologicznej są: 
minister właściwy do spraw środowiska, marszałkowie województw i starostowie. Zgodnie 
z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1131, z późn. zm.), dalej „ustawa”, organem administracji geologicznej pierwszej 
instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2-4, dla których 
organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest starosta lub minister właściwy do 
spraw środowiska.

Mając powyższe na uwadze należy wskazać na art. 161 ust. 3 pkt 1 ustawy, zgodnie 
z którym, do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji 
geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót 
geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące m.in. złóż kopalin, o których
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mowa w art. 10 ust. 1, oraz warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem 
odwodnień tych złóż, wtłaczaniem wód pochodzących z takich odwodnień do górotworu, 
a także w związku z wtłaczaniem do górotworu, powstałych przy wydobywaniu tych kopalin, 
wód złożowych. W art. 10 ust. 1 ustawy wskazano złoża węglowodorów, węgla kamiennego, 
metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali 
z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków 
promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo- 
magnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych.

Należy zatem stwierdzić, że każdy projekt gminnego aktu planowania 
przestrzennego, dotyczący obszarów, na których występują złoża, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 ustawy oraz udokumentowane wody podziemne, dla których właściwym 
organem jest minister, powinien być również przekazany do zaopiniowania ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez 
Ministerstwo Środowiska. Wskazuje się, że do zadań Wydziału Legislacji i Ochrony Złóż 
w Departamencie Polityki Surowcowej i Analiz Ministerstwa Środowiska należy m.in. 
prowadzenie spraw z zakresu opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin i opiniowania projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód 
podziemnych w zakresie właściwości ministra do spraw środowiska.

Mając powyższe na uwadze, wnosi się o przekazywanie organowi nadzoru 
dokumentacji planistycznej zawierającej wystąpienia o zaopiniowanie projektu gminnego 
aktu planowania przestrzennego do właściwego organu administracji geologicznej, w tym 
ministra właściwego do spraw środowiska, wraz z dowodami ich doręczenia. W przypadku 
braku konieczności wystąpienia o opinię do ministra właściwego do spraw środowiska, wnosi 
się o zawarcie w dokumentacji planistycznej oświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta o braku występowania złóż i wód podziemnych, dla których organem właściwym jest 
minister.

Wojewoda Dolnośląski będzie weryfikował wyżej przedstawione stanowisko 
w ramach przysługujących kompetencji nadzorczych wobec gminnych aktów planowania 
przestrzennego, doręczonych organowi nadzoru od dnia 1 września 2017 r.
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