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KARTA USŁUG NR 6/ROŚ 
 

WYDZIAŁ ROLNICTWA 
 I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1.Nazwa usługi: 
Wydanie decyzji - koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 

2. Podstawa prawna: 
 Art. 21 i 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1072), 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem 
złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r. poz. 987) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - O opłacie skarbowej  (t.j. Dz.U. z 2021 
r., poz. 1923 z późn. zm.). 

3.Wymagane dokumenty: 
1) Wniosek o wydanie koncesji zgodny z art. 24 - 26 ustawy z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  – Prawo geologiczne i 

górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1072) zawierający m. in. takie informacje jak: 

 właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona 
działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;  

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

 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; 

 firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego 
miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 

 numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz 
numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 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. 

 rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności. 
 
2) Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się m. in. takie dokumenty jak (szczegóły w ustawie): 

 dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów w tym wypis z 
ewidencji gruntów i budynków;  

 kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;  

 informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w 
szczególności w zakresie określonym przez miejscowy plan zagospodarowania; 

 załączniki graficzne  sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału 
terytorialnego kraju; 

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu 
kruszywa naturalnego - w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 

 Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej. 
 

4. Opłaty:  
616 zł za wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż uiszcza się przy składaniu wniosku. Ww. opłatę, z adnotacją: „opłata 
skarbowa za wydanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż”, należy wpłacić:  

- na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w Żuławskim Banku Spółdzielczym Nr 26 8306 0003 0000 8006 

http://www.nowydworgdanski.pl/


2000 0010. 

5.Termin załatwienia sprawy : 
 jeden miesiąc 

 w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania. 

6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 

 Nazwa Wydziału /Stanowiska: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 Nr pokoju: 24 

 Nr telefonu: 55 247 36 71 wew. 146 

 Adres e-mail: srodowisko@nowydworgdanski.pl 

 Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek  – 7.30 - 15.30, środa – 7.30 - 16.30, piątek – 7.30 - 14.30. 

7. Tryb odwoławczy : 
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem 
Starosty Nowodworskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

8. Uwagi: 
Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 


