
WNIOSEK O WYDANIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN 

....................................................... ………............................................ 

        (miejscowość i data) 

....................................................... 

....................................................... 

(wnioskodawca) 

 Starostwo Powiatowe 

      w Międzychodzie 

       ul. 17 Stycznia 143 

 64-400 Międzychód 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r.
 poz. 196 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie koncesji na wydobywanie ........................................ ze 
złoża ............................... w miejscowości .................................... 

gmina ............................. 

 Oznaczenie przedsiębiorcy (siedziba, adres) oraz adres miejsca wykonywania działalności

gospodarczej

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………................ 

 Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być wykonywana

zamierzona działalność

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

       .............................................................................................................................................. 

 Stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność ( w

przypadku nieruchomości których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się

dane z ewidencji gruntów i budynków)

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………...................... 

 Określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana

zamierzona działalność

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

(określone prawo wnioskodawcy do terenu powinno być poparte dowodami np. wypisem z księgi 

wieczyste, wypisem z rejestru gruntów, a w przypadku współwłaścicieli dodatkowa umowa dzierżawy 

czy użyczenia) 



 Czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 Środki jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej

działalności

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 Obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

 Sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 Określenie złoża kopaliny, która ma być przedmiotem

wydobycia...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

 Wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny

        ............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

(Sposób zamierzonego wydobycia kopaliny powinien być przedstawiony precyzyjnie. Dotyczy to 

zwłaszcza udostępnienia złoża, sposobu usuwania nadkładu, a następnie sposobu eksploatacji 

kopaliny, jakim systemem i iloma piętrami eksploatacyjnymi będzie prowadzone wydobycie kopaliny. 

Warunki eksploatacji kopaliny ze złoża, powinny być przedstawione w sposób przejrzysty i precyzyjny, 

aby organ koncesyjny mógł w decyzji koncesyjnej określić zasady prowadzenia ruchu zakładu 

górniczego) 

 Stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących 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

… ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 (Mapa projektowanego obszaru i terenu górniczego powinna określać położenie, w tym określać 

współrzędne punktów załamania linii wyznaczających  ich granice oraz określać powierzchnie 

obszaru i terenu górniczego.) 



 Geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

 Przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone

w art. 108 ust. 2 ustawy Pgig, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego,

uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................ 

          ............................................ 

    (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

 Dowody istnienia określonych (we wniosku) okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich

rejestrów.

 Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona

działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

oraz przepisy odrębne.

 Dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do

prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopia decyzji zatwierdzającej

dokumentację geologiczną

 Prawo przysługujące wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w graniach której ma być

wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub

dowód przyrzeczenia jej ustanowienia

 Mapa obszaru górniczego oraz terenu górniczego 7 egz.

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem 

granic podziału terytorialnego kraju.  

Opłata skarbowa za wydanie koncesji – 616,00 zł  

Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo – 17,00 zł – w przypadku, gdy z wnioskiem występuje 

pełnomocnik 


