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KARTA INFORMACYJNA NR ŚRB.0143.33.1.2012
NAZWA SPRAWY:

Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
PODSTAWA PRAWNA:
Art.22 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,poz.981)
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóŜ kopalin winien
złoŜyć następujące dokumenty:
- wniosek (spełniający wymogi art. 18 cytowanej ustawy),
- projekt prac geologicznych – 4 egz.,
- dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin winien złoŜyć:
- wniosek (spełniający wymogi art. 18 i 20 ustawy prawo geologiczne i górnicze,
- 8 egz. mapy w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionymi granicami obszaru i terenu górniczego,
- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej, w
celu ubiegania się o koncesję,
- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której ma być
wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopalin.
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłatę skarbowa za udzielenie koncesji w wysokości 616 zł (zgodnie z częścią III, pkt 44, kol. 3 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635/) naleŜy uiścić
w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Przemysłowa 5 codziennie od 800 do 1445, w kasie Urzędu
Miasta Węgrowa, w budynku przy ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów lub na konto Urzędu Miasta
Węgrowa nr 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004 w PKOBP SA
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Węgrowie, mający siedzibę przy
ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów I piętro, tel. 25 792-20-31. Interesanci przyjmowani są w godzinach
pracy Starostwa
TERMIN ODPOWIEDZI:
Decyzje w/w zakresie wydawane są w terminie jednego miesiąca od dnia złoŜenia wniosku. Sprawy
szczególnie skomplikowane załatwiane są terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołania od decyzji wnoszone są do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Siedlcach za
pośrednictwem Starosty Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.
UWAGI:
Starosta udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, przy
jednoczesnym spełnieniu następujących wymagań (art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i górnicze):
- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona bez uŜycia materiałów wybuchowych.

ZAŁĄCZNIKI:
Brak.
PLIKI DO POBRANIA:
Brak plików do pobrania.

