
        ............................, data................ 

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

            Dane wnioskodawcy  

imię i nazwisko lub nazwa oraz adres   

         

Starosta Lubaczowski 

ul. Jasna 1 

                                                                                                   37-600 Lubaczów 

 

WNIOSEK 

o udzielenie koncesji  na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością 

górniczą  

w miejscowości .......... gmina .......... powiat lubaczowski, województwo podkarpackie.  

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) proszę o udzielenie koncesji 

na wydobywanie np kruszywa naturalnego, dodatkowo określam opis zamierzonej 

działalności z uwzględnieniem następujących elementów:  

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i 

adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numeru identyfikacji podatkowej 

(NIP); 

3) rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona 

koncesja, 

4) 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; 

5) prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 

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

wnioskodawca; 

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia 

działalności; 

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania 

zamierzonej działalności; 

8) obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony 

zabytków; 

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko, 

10) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia; 

11) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny; 

12) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin 

towarzyszących  

i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki 

umożliwiające osiągnięcie tego celu, 



13) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie  

z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału 

terytorialnego kraju; 

14) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki 

wtłaczania wód do górotworu,  

15) przewidywany sposób 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 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze. 

 

 

 

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

                      Podpis 

 

Załączniki: 

1. Dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z 

odpowiednich rejestrów: wypis z rejestru dotyczący podjęcia działalności gospodarczej, 

zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP, wypis z rejestru gruntów z wycinkiem mapy 

ewidencyjnej, 

2. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana 

zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne; 

3. 9 egz. mapy z określeniem granic obszaru i terenu górniczego  

4. Decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych  

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 

6. Dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz 

kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną; 

7. Dowód istnienia 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; 

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana przepisami 

szczególnymi). 

  


