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Nazwa sprawy Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są 

spełnione następujące wymagania: 

1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą 

nie przekracza 2 ha, 

2) wydobywanie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie 

przekroczy 20 000 m3, 

3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia 

środków strzałowych. 

Podstawa prawna Art. 21 ust. 1 pkt 2), art. 22 ust. 2, art. 24, art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. 

zm.). 
 

Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: 
1. oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję, jego siedzibę 

i adres oraz numer w rejestrze przedsiębiorstw lub ewidencji działalności 

gospodarczej, 

2. określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, 

w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz 

oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów 

i budynków, 

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 czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze 

wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności, 

5. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności, 

6. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie 

dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

7. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności 

na środowisko. 

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się 
również: 
1. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia, 

2. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, 

3. 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, 

4. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, 

przedstawienie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych,  



z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju, 

5. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia a w razie potrzeby 

warunki wtłaczania wód do górotworu. 

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się: 
1) dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku 

potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - wypis 

z ewidencji gruntów i budynków, 

2) załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju, 

3) pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał 

lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia 

stosownej opłaty. 

Do wniosku dołącza się dowody istnienia: 

1) prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie 

niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje 

wnioskodawcy oraz kopie decyzji zatwierdzającej dokumentację 
geologiczną 

2) prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, 

w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w 

zakresie wydobywania kopaliny metoda odkrywkową, lub dowód 

przyrzeczenia  jego ustanowienia. 

We wniosku o udzielenie koncesji określa się również przewidywany sposób 

prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone 

w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, 

uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy – Prawo 

geologiczne i górnicze. 
 

Opłaty Wymagane opłaty: 

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji, zgodnie z częścią III ust. 44, pkt 

1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia z dnia 16 listopada 2006  r.  

(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1000) wnosi się opłatę w wysokości - 616 zł 

Oplata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł 

Opłaty wnosi się z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. 

Opłaty wnosi się gotówką w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na 

konto Urzędu Miasta w Ełku nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 2699. 

Kasa Starostwa Kasa Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pok. nr 258, 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 15:00. 
Kasa prowadzi wpłaty z tytułu opłaty skarbowej oraz przyjmuje wpłaty gotówkowe. 

Sposób dostarczenia 

dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego 

pełnomocnika, względnie przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Ełku. 

Miejsce złożenia 

dokumentów 

Biuro Starosty Ełckiego, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 127 

www.powiat.elk.pl 

Tel. (87) 621 83 00 e-mail: sekretariat@powiat.elk.pl 

Fax (87) 621 83 39 

Biuro Starosty Ełckiego udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się  
z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta 

Sprawę załatwia i 

udziela szczegółowych 

wyjaśnień 

Wydział  Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 376 (II piętro),  

Tel. (087) 615 6535 Grzegorz Kiersztyn 

e–mail: grzegorz.kiersztyn@powiat.elk.pl 

 



Godziny urzędowania 
Poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30 

Termin załatwienia 

sprawy 

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeksu Postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256 z 

późn. zm.). 

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej 

zwłoki, 

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone  

w oparciu o dowody przedstawione przez stronę, 
- nie później niż w ciągu 1 m-ca, sprawy wymagające postępowania 

wyjaśniającego, 

-  nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania w sprawach 

szczególnie skomplikowanych, 

- załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić 
niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia 

postępowania. 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Udzielenie koncesji następuje w drodze wydanej decyzji, która jest wysyłana 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, istnieje również możliwość odebrania 

jej osobiście 

 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Ełckiego w terminie 14 

dni od daty doręczenia. 

Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku. 

 

Informacje 

dodatkowe 

 

 

Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu,  

w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną 
środowiska w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, bądź 
uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem 

określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub przepisy odrębne, a przypadku braku tego planu – 

uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub  

w przepisach odrębnych, odmawia się udzielenia koncesji. 

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 
50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas 

krótszy. 

Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa oraz 

uzgodnienia z wójtem, prezydentem miasta właściwym ze względu na miejsce 

wykonywania zamierzonej działalności. 

 


