STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI
OŚA – 19 – UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALINY
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie
kopaliny.
2. Do wniosku należy dołączyć – zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne
i górnicze:


















prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być
wykonana zamierzona działalność lub prawo o ustanowienie którego ubiega się
wnioskodawca;
właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być
wykonana zamierzona działalność oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków;
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;
dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych;
załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych,
z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
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, a w przypadku wód leczniczych, wód
termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
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;
prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do
prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji
zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
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;
przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający
wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu

górniczego;
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta – parter budynku Starostwa Powiatowego
w Sokółce.
4. Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopaliny ze złóż, jeżeli:
a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków
strzałowych.
5. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy, od
momentu gdy niniejsza decyzja koncesyjna stanie się ostateczna.
KOGO DOTYCZY:
Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej

CZAS REALIZACJI:
1 miesiąc – od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego
2 miesiące – w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia wszczęcia postępowania,
zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny wraz z załącznikami, zgodnie z art. 24 i 26
ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
OPŁATY:
1. Opłata skarbowa w wysokości 616 zł.
2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków koncesji 50% stawki - 308 zł.
3. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.
Opłat można dokonywać:



w kasie w budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce,
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sokółce:
PKO Bank Polski SA. 86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23, z późn. zm.)
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:
Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój 60A, II piętro

Telefon

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu Geologii

Fax

85 711 20 08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych – pdf
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych – docx

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

