
...........................................................................                            ................................................
                    (dane wnioskodawcy)                                                                   (miejscowość, data)

...........................................................................
                   (adres wnioskodawcy)

Starosta Nowosądecki
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

WNIOSEK

o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża  zgodnie z art.  22 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (t.j.  Dz. U. z 2016 r.,  poz.  1131)
oraz art. 46. ust. 1 pkt 1 ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).

Zwracam  się  z  wnioskiem  o  udzielenie  koncesji  na  wydobywanie  kopalin  ze

złoża:  ............................................................................................................................................

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

Wniosek zawiera następujące informacje:

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  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  oraz  numer
identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) określenie  rodzaju i  zakresu wykonywania działalności  gospodarczej,  na którą ma być
udzielona koncesja;

4) właścicieli  (użytkowników  wieczystych)  nieruchomości,  w  granicach  których  ma  być
wykonywana  zamierzona  działalność  oraz  oznaczenie  tych  nieruchomości  zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków;

5) prawa  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) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody,  gdy nie  jest  wymagana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach;

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
10) nazwa złoża kopaliny lub jego części, które ma być przedmiotem wydobycia;
11) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;



12) stopień  zamierzonego  wykorzystania  zasobów  złoża  kopaliny  (w  tym  kopalin
towarzyszących i współwystępujących);

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;
15) przewidywany  sposób  prowadzenia  ruchu  zakładu  górniczego  z  uwzględnieniem

wymagań  określonych  w  art.  108  ust.  2  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze,  oraz
prognozowany  sposób  likwidacji  zakładu  górniczego  z  uwzględnieniem  obowiązków
określonych w art. 129 ust. 1 ww. ustawy.

Do wniosku załączam: 

1) dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności (m.in. wypis z ewidencji gruntów
i budynków);

2) dowody  istnienia  prawa  do  korzystania  z  informacji  geologicznej,  jakie  w  zakresie
niezbędnym  do  prowadzenia  zamierzonej  działalności  przysługuje  wnioskodawcy,
oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;

3) dowody  istnienia  prawa  przysługującego  wnioskodawcy  do  nieruchomości  gruntowej,
w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub dowód przyrzeczenia
jego ustanowienia;

4) decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  jeżeli  wymagana  jest  na  podstawie
przepisów odrębnych;

5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616, 00 zł.

.......................................................
(podpis wnioskodawcy)
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