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........................... dnia ......................... 
                                                                                                                          (miejscowość) 

.......................................................................... 
                           (wnioskodawca) 

.......................................................................... 
     (adres – miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

.......................................................................... 
                (adres – kod pocztowy, poczta) 

.......................................................................... 
                         (numer telefonu) 
 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach 
Geolog Powiatowy 
ul. Batorego 2 
34-100 Wadowice 

 

WNIOSEK 
o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. 

U. z 2016 poz. 1131 z późn. zm), proszę o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża 

…………………………………………...........……………………..…… znajdującego się na terenie 

miejscowości .....................……………………gm. ..................................................... powiat wadowicki 

 

Informuj ę, że: 

1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą ma powierzchnię ………………… 

….....….....….…… i nie przekracza 2 ha; 

2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym wyniesie: ………………………………………. 

…………………. i nie przekroczy 20 000 m3; 

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

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (wnioskodawcy), jego  siedziby i adresu ..................................................  

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

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

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

(pełna nazwa lub czytelna pieczątka) 
2. Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej 

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

(kopie dowodów ich nadania stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

3. Pełnomocnicy: ........................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 

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

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

(imię i nazwisko, adres, dołączyć dokument pełnomocnictwa + opłata skarbowa za pełnomocnictwo) 

4. Określenie złoża kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia................................. 

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

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

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

5. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona 

koncesja ..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

6. Określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osią-

gnięcie tego celu  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Określenie stanu prawnego 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 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

...………………………………………………………………………………………………………… 
(kopie w/w dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

 

9. Określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni) w granicach której ma być wykony-

wana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca 

Zamierzona działalność będzie wykonywana w obrębie działek nr: ....................................................... 
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.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

Obecnie działki te są wykorzystywane jako: ............................................................................................ 

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

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

Wnioskodawca ma do tych działek prawo: własności, użytkowania wieczystego, użyczenia, dzierża-

wy, ...................................................................1), na dowód czego przedstawia następujące dokumenty: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

Jednocześnie przedstawiam dane dotyczące posiadaczy (nazwiska, adresy) działek objętych zamie-

rzoną działalnością (najlepiej w formie tabelarycznej, jako załącznik do wniosku) ................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

10. Określenie informacji o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana 

zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego oraz przepisy odrębne 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

11. Określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia dzia-

łalności ..................................................................................................................................................... 

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

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

12. Określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykony-

wania zamierzonej działalności ............................................................................................................... 

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

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

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

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

13. Określenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochro-

ny zabytków ............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

(kopie w/w dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

14. Określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowi-

sko: ............................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 (kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

15. Projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaga-

niami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju na mapie 

pt.: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 (mapy OG i TG 5 egz. stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 
 

16. Określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia 

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

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

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

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

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

 (kopie w/w dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 
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17. Określenie prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowa-

dzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej do-

kumentację geologiczną. 

Złoże zostało udokumentowane w kategorii ........................, a jego dokumentacja geologiczna została: 

- przedłożona .................................................. i przyjęta dnia ........................... znak …………........ 
(określić organ) 

Wnioskodawca nabył prawo do wykorzystywania informacji zawartych w tej dokumentacji geolo-

gicznej w drodze ................................, w dowód czego przedstawia ....................................................... 

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

18. Określenie przewidywanego sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wy-

magania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, 

uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

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

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

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

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

(kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

19. Do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi 

z odpowiednich rejestrów  

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

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

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

 (kopie w/w dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbęd-

nych do realizacji tego wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) 

 
1) - niepotrzebne skreślić 
 
 

.................................................... 
                        (podpis wnioskodawcy) 
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Załączniki: 
 

1) dokument potwierdzający prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 
wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, 
2) mapy projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego (5 egz. w układzie współrzędnych 
geodezyjnych „2000”), 
3) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację 
geologiczną, 
4) dokument potwierdzający określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, 
5) dokumenty informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona 
działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
6) ewentualna decyzja środowiskowa uzyskana od wójta gminy jeżeli jest wymagana, 
7) dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

 


