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

miejscowość, data   

    

  
WNIOSEK  

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 196) oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584) wnoszę o udzielenie koncesji na wydobywanie 

kopaliny - …………………………….. ze złoża ……………….………………………...…… ,  

                         
(rodzaj kopaliny)                                                                                  (nazwa złoża) 

gmina ………………………………….….., powiat ………………………………………………. . 

                           
 (nazwa gminy)                                                                                               (nazwa powiatu)

 

 

Informacje wymagane przepisami: 

1. Numer w rejestrze przedsiębiorców / ewidencji działalności gospodarczej: … 

………………………  

2. Numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………………………… 

 

3. Numer REGON: ………………………………………. 

 

4. Stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność;  

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

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

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

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

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

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

………………………………………… 

 

……………….…………… 

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

5. Określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia 

działalności: …………………….…………………………………….…………………………………………… 

……………… 

 

 
………......................................................... 
 
…………….................................................. 
 
…................................................................ 
          Oznaczenie wnioskodawcy, siedziba, adres 

  

…................................................................ 
                            Telefon kontaktowy

1)
 

 
 
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 
96-500 Sochaczew 



 

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

6. Określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego 

wykonywania zamierzonej działalności: …………………………………………………………..…………… 

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

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

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

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

……………… 

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

7. Obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków: 

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

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

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

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

…………… 

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

8. Sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

oraz w odrębnych przepisach: ……………...……...…………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

 

10. Wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopień zamierzonego wykorzystania 

zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących, jak również środki umożliwiające osiągnięcie 

tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Nazwa, powierzchnia i położenie (współrzędne punktów załamania) projektowanego obszaru 

górniczego i terenu górniczego: 

 

 

 

 

 

12. Geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód 
do górotworu: 
 
 
 
 
 
 
 
13. Prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy:  

 
 
 
 
 
 
 
 

……….................................................... 
                pieczęć wnioskodawcy 
          i podpis osoby upoważnionej (osób upoważnionych) 
                     do reprezentowania wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
Załączniki do wniosku: 

1. Projekt zagospodarowania złoża – 2 egzemplarze 
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczna) 
3. Mapy obszaru i terenu górniczego 
4. Kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (dodatki do dokumentacji) / zawiadomienia  

o przyjęciu dokumentacji geologicznej (dodatków do dokumentacji)
2)

; 
5. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej,  

tj. ……………………………………………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wniosek i pełnomocnictwo
3)

  
7. Pełnomocnictwo

2)
 

 
 
1)
 pole nieobowiązkowe 

2)
 niepotrzebne skreślić 

3)
 jeśli dotyczy 

 


