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Udzielenie koncesji na wydobywanie 
kopaliny ze złoża  

Wydanie  
 z dnia 23.04.2020 r. 

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868                     

ze zm.). 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące 

wymagania: 

  1.   obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, 

  2.   wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, 

  3.   działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. 

 

Wniosek o udzielenie koncesji  powinien zawierać: 

1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu, 

2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON, 

3. określenie stanu prawnego nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona 

działalność, 

4. określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 

wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się 

wnioskodawca, 

5. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia 

działalności, 

6. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego 

wykonywania zamierzonej działalności, 

7. określenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz 

ochrony zabytków, 

8. określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko, 

9. określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia, 

10. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, 

11. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących, 

12. projektowane położenie obszaru i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi map górniczych - 7 egz., 

13. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, 

14. określenie przewidywanego sposobu prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz projektowany 

sposób likwidacji zakładu górniczego, 
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Do wniosku dołącza się dowody istnienia: 

1. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej 

dokumentację geologiczną, 

2. 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, 

3. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich 

rejestrów, 

4. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona 

działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

oraz przepisy odrębne.   

 

III. OPŁATY 

1. Opłata skarbowa 616 zł. 

 

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  

 

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach 
 

 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej 

dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy. 

 

V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Leśnictwa, pokój nr 120 tel. 87 565 92 94. Godziny przyjmowania: poniedziałek - piątek 

w godzinach: 730- 1530. 

  
VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta. 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Starosty Suwalskiego w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia.  

 

VIII. UWAGI 
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