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KARTA USŁUG Nr WR 7
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel.: (056) 688-24-51 do 57, fax: (056) 688-27-59
e – mail: starostwo@wabrzezno.pl

Udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w
zakresie wydobywania złóż kopalin pospolitych.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015r.,
poz. 196),
2) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z
2013, poz. 672 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U z 2013, poz. 267 ze zm.),
4) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. i udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. (t.j. z 2013, poz. 1235);
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U Nr 213, poz.
1397 z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2014, poz. 1628
ze zm.)
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo
geologiczne i górnicze, w którym należy określić:
• właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma
być wykonywana zamierzona działalność; gruntów i budynków oraz oznaczenia
tych nieruchomości zgodnie z ewidencja gruntów i budynków;
• prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być
wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega
się wnioskodawca;
• czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu
rozpoczęcia działalności;
• środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego
wykonywania zamierzonej działalności;
• wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy
przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach;
• sposób
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środowisko,
• złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
• wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
• stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin
towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak
również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;
• projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic
podziału terytorialnego kraju (10 egz. map obszaru i terenu górniczego);
• geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki
wtłaczania wód do górotworu;
• przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający
wymagania określone w art. 108 ust. 2 P.g.g, oraz prognozowany sposób likwidacji
zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 P.g.g.
2) Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:
• dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wypis z ewidencji gruntów i budynków;
• dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,
oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
• dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości
gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w
zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia
jego ustanowienia;
• załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map
górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
Opłata:
10 zł – za wydanie decyzji
Gotówką: w kasie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie lub Urzędu Miasta Wąbrzeźno
Przelewem: Urząd Miasta Wąbrzeźno, BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0219 3680
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w
ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie
załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny
zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:
mgr Mirosław Okrasa - podinspektor
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Wydział:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Wolności 44, 87 – 200 Wąbrzeźno
Nr pokoju: 126 (I piętro)
Telefon: (056) 688-24-51, wewnętrzny: 163. Fax: (056) 688-27-59
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 16:30
piątek: 7:30 – 14:30
Sposób załatwienia sprawy:
W ydanie decyzji administracyjnej udzialającej koncesji na działalność gosp. w zakresie
wydobywania złóż kopalin pospolitych.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Koncesja na wydobywanie kopaliny:
• złoże o powierzchni do 2 ha,
• wydobycie do 20 tys. m3 w roku kalendarzowym,
• działalność prowadzona metodą odkrywkową
wybuchowych.
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