
INFORMACJE O WARUNKACH WYDAWANIA KONCESJI 

na wydobywanie kopalin ze złóż 

 

Wydobywanie kopalin ze złóż – w tym piasku i żwiru jest możliwe po uzyskaniu koncesji. Koncesji 

udziela Starosta, 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 następujące informacje: 

1) właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana 

zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i 

budynków; 

2) prawo wnioskodawcy do informacji geologicznej; 

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

działalności; 

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

zamierzonej działalności; 

5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, 

dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko; 

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

oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 

8) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z rejestru 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

9) rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności. 

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć: 

1) dowody istnienia określonych w nim okoliczności określonych powyżej, a w przypadku 

potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wypis z ewidencji gruntów i budynków: 

2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o ile jest wymagana przez ustawę z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

3) mapę terenu i obszaru górniczego w 5 egzemplarzach; 

4) opłatę skarbową w wysokości 616zł na konto Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem 

nr 27 1020 1332 0000 1102 0037 5535; 

5) decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną zasobów złoża. 

Termin rozpatrzenia sprawy zgodnie a z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z 

dnia 14 czerwca 1960 r. (dz.U. z 2022 poz. 2000)   


