Załącznik nr 3
Miejscowość i data (proszę uzupełnić) ………................................................
Wnioskodawca (poniżej proszę wpisać imię i nazwisko
........................................................................................
Adres (proszę uzupełnić poniżej)
...............................................................................
Telefon (proszę wpisać poniżej numer telefonu)
...............................................................................

Starosta Nowodworski
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. I. Paderewskiego 1b

Wniosek
o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 4, 5 i 6, art. 22 ust. 2 i 3, art. 23 ust. 2a pkt. 1 i ust.
3 oraz art. 161 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 868, ze zm.) wnoszę o udzielenie koncesji na wydobycie kopalin ze złoża
(proszę opisać)
……………………………………………….…………………………………….…….………………………………………………….
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………...
położonego w (proszę uzupełnić) ………………………………………………………… gm. (proszę
uzupełnić) ………………………..…, dz. nr ewid. (proszę uzupełnić) ……………………………………………….

Podpis wnioskodawcy (proszę uzupełnić poniżej)
...............................................................................
W załączeniu (proszę właściwe zaznaczyć):
1)

Informacje zgodne z wymaganiami art. 24 ust. 1 i 2, art. 26 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 868, ze zm.);

2)

dokumentacja geologiczna złoża (4 egzemplarze);

3)

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie koncesji;

4)

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (za każdą ze stron

osobno);
5)

dokumenty poświadczające prawo do reprezentacji w przypadku osób prawnych lub

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
6)

potwierdzenie istnienia prawa przysługującego Wnioskodawcy do wykorzystania

dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję;
7)

kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

8)

karta informacyjna, zgodna z art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
9)

pełnomocnictwo do reprezentowania stron/y przed organem w w/w sprawie

(w przypadku pełnomocników);
10)

dowód potwierdzający prawa przysługujące Wnioskodawcy do nieruchomości

gruntowej, w granicach, której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie
wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
11)

wypis z rejestru gruntów i budynków;

12)

oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (każda
osoba fizyczna z osobna).

