
 
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 przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na rzecz innego podmiotu   

 

Zwracam się z prośbą o przeniesienie koncesji  znak: …………………………………………………………,  

z dnia ………………………………. na wydobywanie kopaliny ze złoża …………………………………………...........……… 

znajdującego się w miejscowości ………………..……………………….  gm. .......................................................... 

 

1. 1. Informuję, że: 

a) Wyrażam zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji. 

b) Spełniam wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności gospodarczej.  

Oznaczenie przedsiębiorcy (wnioskodawcy), jego siedziby i adresu:  

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

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

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

(pełna nazwa lub czytelna pieczątka) 

 

Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej: 

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

(kopie dowodów ich nadania stanowią załącznik do niniejszego wniosku) 

 

2. Pełnomocnicy: 

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

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

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

załącznik do niniejszego wniosku ) 

 

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

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

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



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

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

 wykonywania zamierzonej działalności:  

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

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

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

 

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

do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy: 

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

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

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

   

6. Do wniosku dołącza się zgodę przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja,  

na przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu:  

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

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

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

(nazwa dotychczasowego przedsiębiorcy/ data udzielenia zgody) 

                                  (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/Przeniesienie_koncesji_-_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) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym  
do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, , 

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

4) zgoda dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji,   
5) dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego,  
6) ewentualne pełnomocnictwo, 
7) dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

                                                                                                
1) - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

