
AD. I. POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓś KOPALIN 

INFORMACJE OGÓLNE  
Podstawa prawna: 

1. Art. 15 ust.1 pkt. 1 i 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz.U.Nr 27 poz. 96 z późn. zm.) 

2. Art. 47 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.nr 

173 poz. 1807) 

 
Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy: 
 
Wniosek do którego naleŜy dołączyć: 

1. Informację o oznaczeniu podmiotu ubiegającego się o koncesję, jego siedzibę oraz 

wskazanie pełnomocników 

2. Określenie przedmiotu projektowanej działalności 

3. Określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni) w ramach którego 

działalność ma być wykonywana lub prawa o ustanowienie którego ubiega się 

wnioskodawca 

4. Określenie czasu na jaki ma być udzielona koncesja wraz ze wskazaniem daty 

rozpoczęcia działalności 

5. Określenie środków jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem 

6. Określenie celu, zakresu, rodzaju i harmonogramu zamierzonych prac 

7. Numer w rejestrze przedsiębiorców 

8. Dowody posiadania praw do nieruchomości gruntowej 

9. Wypis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej 

10. Projekt prac geologicznych 

 

Uwaga: Starosta jest właściwy do udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złóŜ kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym 

rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 . przed wydaniem decyzji 

koncesyjnej jest ona opiniowana przez organ samorządowy (wójt gminy, burmistrz, 

prezydent miasta). 

 
 

Opłaty:  

Na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86 
poz. 960 z póŜn. zm.) 

� opłata skarbowa za wniosek – 5 zł  

� za kaŜdy załącznik – 0,50 zł 



� za koncesję – 600 zł 

� za zmianę koncesji – 300 zł 

Uwaga! : opłatę skarbową za koncesję uiszcza się przed uzyskaniem decyzji poprzez 

dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Sieradz – PKO BP SA O/Sieradz Nr 53 

1020 4564 0000 5102 0040 8724 . 

Dowód wpłaty (lub jego uwierzytelnioną kserokopię) naleŜy przedłoŜyć w Starostwie 

Powiatowym w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, pokój 320 celem dołączenia jej do akt 

sprawy. 

� opłata od koncesji (na podstawie art.85 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) ustala 

organ koncesyjny w decyzji – aktualnie 10.000 zł za 1 km2 – na konto właściwego 

urzędu gminy (60 %) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (40 %) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

Gdzie załatwiać: 
Wniosek wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w kancelarii  Starostwa I piętro pok. 115. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy  Wydziału Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, III piętro, pok. 320, tel. (0*43) 822 05 01 wew.320 lub 822 49 89 

 

Kiedy:  

Codziennie w godzinach pracy Starostwa od godz. 730 do 1530 

Uwaga: 
Po 1 stycznia 2006 r. mogą nastąpić zmiany! 


