KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)

REFERAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

I. TYTUŁ SPRAWY

UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN NA POWIERZCHNI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 2ha, O PRZEWIDZIANYM ROCZNYM WYDOBYCIU
NIEPRZEKRACZAJĄCYM 20 000 m3/rok I BEZ UŻYCIA MATERIAŁÓW
WYBUCHOWYCH
II. PODSTAWA PRAWNA

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 868 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000
z późn. zm.)
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
tel. (32) 45 97 335
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek
od 7.30 do 17.00
piątek
od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.
2.

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
60 dni – sprawy szczególnie skomplikowane.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

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

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

określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu
rozpoczęcia działalności,

określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego
wykonania zamierzonej działalności,



określenie obszarów objętych formami ochrony przyrody (wymóg ten nie dotyczy
przedsięwzięć,
dla
których
jest
wymagana
decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach),

określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na
środowisko,

dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności, informacje o przeznaczeniu
nieruchomości, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego oraz przepisy odrębne, załączniki graficzne sporządzone zgodnie z
wymaganiami dotyczącymi map górniczych,
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin powinien również określać:

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,

projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,

geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia.
Załączniki:

dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie
niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz
kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,

dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej w
granicach, której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania
kopalin metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
VI. OPŁATY






Opłata skarbowa od wydania koncesji – 616,00 zł,
Opłata za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł,
Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze w budynku B pokój nr 2 gotówką
lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz
nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692, z dopiskiem „za udzielenie koncesji dla…”,
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Brak
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo
Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana
Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@powiatraciborski.pl
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie
Powiatowym
w Raciborzu na stronie
Biuletynu
Informacji Publicznej:
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/GEOLOGIA.html
Data: 08.10.2019 r.
Data: 08.10.2019 r.

Opracował: Aleksandra Klęczar-Urbanek
Zatwierdził: Barbara Kostka

