Karta informacyjna
Koncesje na wydobywanie kopalin
(powierzchnia złoża do dwóch hektarów, planowane wydobycie do 20 000 m 3, działalność
będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych)
Miejsce przyjmowania:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b pok. 210- II
piętro, tel. +48 22 765 32 38.
Czas pracy i przyjmowania interesantów:
Środa - czwartek 8:00 – 16:00
Podstawa prawna:
Artykuł 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ust. 4, Art. 22 ust. 2, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze – PGG (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.).
Działalność związana z uzyskaniem koncesji wymaga:


uzgodnienia z wójtem. Kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności
z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości (Art. 23 ust. 2a).
Udzielenie koncesji wymaga opinii marszałka województwa (Art. 23 ust. 3 PGG).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie koncesji (załącznik nr 3) sporządzony zgodnie z Art. 24 PGG.
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, poza wymaganiami Artykułu 24
PGG, powinien spełniać wymagania Art. 26 PGG. Do wniosku należy dołączyć dokumentację
geologiczną oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
Opłaty:
Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):
1) na wykonywanie działalności gospodarczej 616 zł
płatne na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nr 35 8009 1062
0016 4119 2007 0001 z adnotacją ,,za wydanie koncesji’’.

Czas rozpatrzenia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) - 1 miesiąc, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie służy do SKO w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż:
1. Zawiera określenie:


właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach, których ma być
wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków;



prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach, której ma być
wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie, którego ubiega się
wnioskodawca;



czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia
działalności;



środków jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia
prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;



wykazu obszarów objętych formami ochrony przyrody (nie dotyczy przedsięwzięć, dla
których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach);



sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;



złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia;



wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny;



stopnia 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 oraz ich granic
przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych z zaznaczeniem
granic podziału terytorialnego kraju;



geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia;



przewidywanego sposobu prowadzenia ruchu zakładu górniczego uwzględniający
wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu
górniczego uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.

2. Dowód potwierdzający prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy.
3. Kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.
4. 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.
5. Dowód potwierdzający istnienie prawa przysługującego Wnioskodawcy do wykorzystania
dokumentacji geologicznej, w celu ubiegania się o koncesję.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania strony/stron (dotyczy pełnomocników).
7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielenie koncesji.
8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (dla każdej ze stron
osobno).
9. 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 środowisko1),2) (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2081).
10. Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
(art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
11. Dokumenty poświadczające prawo do reprezentacji w przypadku osób prawnych lub
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
12. Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
13. Dokumentacja geologiczna złoża (4 egzemplarze).
14. 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).
Załączniki graficzne należy sporządzić zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych,
z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

