
 

Nazwa działania:   Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża 

 
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79,  
                                                     63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska,  

              budynek A, pokój nr 10, telefon (62) 74 29 608, 
                                                     e-mail: geolog@powiatpleszewski.pl 
 
Sposób załatwienia sprawy:  - wniosek o udzielenie koncesji należy złożyć  

  w Biurze Obsługi Klienta, 
                                                     - wydanie decyzji administracyjnej. 
 
Wymagane dokumenty:  we wniosku zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne  

i górnicze, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu 
ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się: 
- właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach 
których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie 
tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
- prawa wnioskodawcy do nieruchomości ( przestrzeni ), w granicach 
której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo,                   
o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, 
- czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu 
rozpoczęcia działalności, 
- środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia 
prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności, 
- wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie 
dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności 
na środowisko, 
- firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca      
zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej, 
- numer w rejestrze przedsiębiorców wKrajowym Rejestrze Sądowym, 
o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji 
podatkowej (NIP), 
- rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności, 
- złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem  
   wydobycia, 
- wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, 
- stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny,  
   w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych  
   pierwiastków śladowych, 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, 
- geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie 
potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu 
Do wniosku dołącza się: 
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- dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie 
w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności 
przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej 
dokumentację geologiczną, 
- 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. 

    - dowody istnienia określonych w nim 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. 

 
Opłaty:   616,00 zł  
    opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pleszew - 
    Bank Spółdzielczy w Pleszewie  
    nr 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413. 
    Płatne: w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub Starostwa 
    Powiatowego w Pleszewie lub przelewem. 
    Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek – „opłata za udzielenie 
    koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża” 
    50% w/w stawki za zmianę decyzji - dotyczy przedłużenia terminu 
    ważności lub rozszerzenia zakresu działalności. 
    Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek – „opłata za zmianę 
    koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża” 
 
Czas załatwienia sprawy:  do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach  

szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 
 
Inne informacje: koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż 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 
20.000m3, 
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia 
środków strzałowych.  
  

Tryb odwoławczy:  od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do   
    Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za   
    pośrednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni od dnia 
    doręczenia decyzji. 
 
Podstawa prawna:  art. 22 ust. 2, art. 24 i art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku            

Prawo  geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 
2126 ze zmianami). 
 


