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OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 80 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, ze zm.) zawiadamiam o toczącym się postępowaniu 
z odwołania złożonego do Ministra Klimatu i Środowiska od decyzji Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Nr 181/21/PE.I z 22.07.2021 r., znak: PEI. 7430.11.2021.ES zatwierdzającej „Projekt 
robót geologicznych na wykonanie piezometrów do monitoringu hydrogeologicznego dla inwestycji: 
budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego na szlaku za stacją C04 
„Powstańców Śląskich” do stacji technicznopostojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, 
dz. Bemowo, pow. m.st. Warszawa, woj. mazowieckie”.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze za strony w toczącym się postępowaniu 
uznano właścicieli (użytkowników wieczystych), w granicach których mają być wykonywane roboty 
geologiczne.

Informacje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania wniosków można uzyskać 
w siedzibie Ministerstwa Klimatu Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Sprawę prowadzi r.pr. Jarosław Sułkowski, tel. 0-22 36 92 449.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przesłane do 
obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez właściwe miejscowo jednostki samorządu 
terytorialnego.

Jednocześnie informuje, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy nie będzie możliwe jej 
załatwienie w terminie określonym zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej, dalej: „K.p.a.”).

W tej sytuacji, działając na podstawie art. 36 § 1 K.p.a., wskazuję przewidywany termin rozpatrzenia 
sprawy – do 10 grudnia 2021 r.

Z up. Ministra 
Jolanta Maj 
Zastępca Dyrektora 
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
/ – podpisany cyfrowo/



Pouczenie

Art. 35 K.p.a.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez 
stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu 
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten 
organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a 
sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w 
postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca 
od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36 K.p.a.
§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, 
podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy 
z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37 K.p.a.
§ 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie 
z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami 
akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest 
obowiązany ustosunkować się do niego.
§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:
1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, 
stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie 
jest niezakończone,
b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie 
środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin 
zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające 
dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się. W przypadku stwierdzenia bezczynności 
lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn 
i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających 
bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Wywieszono dnia …………………………….

Zdjęto dnia …………………………………..

Pieczęć Urzędu i podpis
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