
OBWIESZCZENIE 

MINISTRA Ś RODOWISKA1) 

z dnia 	 2015 r. 

w sprawie stawek oplaty egzaminacyjnej oraz op łaty za wydanie świadectwa 

stwierdzaj ącego kwalifikacje na rok 2016 

Na podstawie a rt .  66 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) og łasza się , że w 2016 roku stawka: 

1) oplaty egzaminacyjnej wynosi 273,53 z ł ; 

2) oplaty za wydanie świadectwa stwierdzaj ącego kwalifikacje wynosi 32,84 z ł . 

MINISTER ŚRODOWISKA 

POD 	RF."1', \ P'/, STAN l! 
G ł.Ó NY GEOLOG Klt!\lti 

ZA ZGODNOie 

mod 	POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 

Pra ego LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 

6:1/z1„,,(:)., mister Środ. , ~ 	er;~ =  ' a. em administracji rz ądowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
;iporządzenta rew a 	dy '  inistrów z dnia 22 wrze śnia 2014 r. w sprawie szczegó łowego zakresu 

działania Mi tra Srodowiska (Øz. U. poz. 1267). 
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Uzasadnienie 

Przepis art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 196) stanowi, iż  na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i uslug 

konsumpcyjnych ogólem, planowanego w ustawie bud żetowej na dany rok kalendarzowy, 

minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", stawk ę  oplaty egzaminacyjnej oraz 

stawkę  opłaty za wydanie świadectwa stwierdzaj ącego kwalifikacje, na nast ępny rok 

kalendarzowy, zaokrąglając je w górę  do pełnych groszy. 

W art .  18 ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) 

został  określony średnioroczny wskaźnik cen towarów i us ług konsumpcyjnych ogólem, który 

wynosi 101,2%. 

Dokonano przeliczenia stawek oplat og łoszonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska 

z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek op łaty egzaminacyjnej oraz op łaty za wydanie 

świadectwa stwierdzaj ącego kwalifikacje na rok 2015 (M. P. z 2014 r. poz. 704) 

z uwzględnieniem średniorocznego wska źnika cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem i 

podano je do publicznej wiadomo ści w przedmiotowym obwieszczeniu. 

Projekt nie wymaga sporządzenia oceny skutków regulacji, bowiem ustalenie wysoko ści 

stawek oplat okre ślonych w art .  66 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w 

obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek op łaty egzaminacyjnej oraz oplaty za 

wydanie świadectwa stwierdzaj ącego kwalifikacje na rok 2015 jest czynno ścią  rachunkową . 

Projekt obwieszczenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporz ądzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w związku 

z tym nie podlega notyfikacji technicznej. 

Przedmiot obwieszczenia nie jest obj ęty regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. 
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