
 
Starostwo Powiatowe w Świdniku 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa 

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik 
 

(Miejsce na naklejkę) 

 

 
 
………………………………………….                 ……………………………….    
………………………………………….                                                                             (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)    

………………………………………….  
…………………………………………. 
       (DANE WNIOSKODAWCY) 
 

 

 

 

WNIOSEK 
o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż   

 

Zwracam się z prośbą  o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża 

…………………………………………........ znajdującego się w miejscowości ……………….……………………………..,   

gm. ...................................................... 

 

1. Oznaczenie przedsiębiorcy (wnioskodawcy), jego siedziby i adresu: 

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

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

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

 (pełna nazwa lub czytelna pieczątka) 

2. Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej: 

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

(kopie dowodów ich nadania stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

3. Pełnomocnicy: 

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

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

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

(imię i nazwisko, adres pełnomocnika / pełnomocnictwo i  opłata skarbowa za pełnomocnictwo stanowią 

załącznik do niniejszego wniosku ) 

4. Określenie złoża kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia: 

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

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

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

5. Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona  

koncesja: 

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

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



6. Określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny: 

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

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

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

7. Określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin 

towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środków 

umożliwiających osiągnięcie tego celu:  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Określenie stanu prawnego nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona 

działalność: 

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

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

 (kopie potwierdzających dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

 

9. Określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 

wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się 

wnioskodawca: 

Zamierzona działalność będzie wykonywana w obrębie działek nr: ………………………………………………..  

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

Obecnie działki te są wykorzystywane jako: ……………………………………………………………………………………  

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

Wnioskodawca ma do tych działek prawo: własności, użytkowania wieczystego, użyczenia, 

dzierżawy, ...................................................................1), na dowód czego przedstawia następujące 

dokumenty: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

(kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

10. Określenie informacji o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana 

zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego oraz przepisy odrębne: 

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

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

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

 (kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

11. Określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia 

działalności: 

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

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

 



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

 wykonywania zamierzonej działalności:  

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

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

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

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

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

13. Określenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz 

ochrony zabytków:  

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

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

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

 (kopie w/w dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

14. Określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności  

na środowisko: 

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

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

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

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

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

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

 (kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

15. Projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie  

z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju 

na mapie pt.:  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 (mapy OG i TG stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

 

 

16. Określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia: 

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

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

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

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

 (kopie w/w dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

17. Określenie prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym  

do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy:  

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

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

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



18. Określenie przewidywanego sposobu prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniającego 

wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowanego sposobu likwidacji zakładu 

górniczego, uwzględniającego obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy prawo geologiczne 

i górnicze: 

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

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

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

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

(kopie w/w dowodów  stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

19.  Do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi 

z odpowiednich rejestrów:  

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

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

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

 (kopie w/w dowodów stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych przetwarzanych w związku                       

z niniejszym wnioskiem dostępną w Starostwie Powiatowym w Świdniku oraz na stronie internetowej                          

w BIP: https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Koncesja_-_Klauzula_informacyjna_Rodo.pdf 

 

 

 

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

                               (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

1) dokument potwierdzający prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 
wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, 

2) mapy projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego (7 egz. w układzie 
współrzędnych geodezyjnych „2000”), 

3) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym  
do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy oraz kopia decyzji zatwierdzającej 
dokumentację geologiczną, 

4) dokument potwierdzający określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności 
gospodarczej, 

5) dokumenty potwierdzające informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być 
wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, 

6) ewentualna decyzja środowiskowa uzyskana od wójta gminy jeżeli jest wymagana, 
7) ewentualne pełnomocnictwo, 
8) dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

 
 
 

1) - niepotrzebne skreślić 
 

 

https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Koncesja_-_Klauzula_informacyjna_Rodo.pdf

