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Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 

tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01 
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl 

 

Karta Informacyjna Usługi 
 

      

KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ METODĄ ODKRYWKOWĄ, 
BEZ UŻYCIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH, GDY OBSZAR UDOKUMENTOWANEGO ZŁOŻA 

NIEOBJĘTEGO WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ NIE PRZEKRACZA 2 ha I WYDOBYCIE KOPALINY 
ZE ZŁOŻA W ROKU KALENDARZOWYM NIE PRZEKROCZY 20 000 m3 

 

I. Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze  
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
3. 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          
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej 

złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów 
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  

 

II. Wymagane wnioski 
Wniosek spełniający wymogi art. 24 ust. 1 i 3, art. 26 ust.1 i 4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

  

III. Wymagane załączniki 
1. Dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności oraz w przypadku potwierdzenia danych dot. 

właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana 
zamierzona działalność - wypis z ewidencji gruntów i budynków. 

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

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

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ona   
wymagana.1 

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty. Dowód zapłaty 
 może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.  

6. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa2. 
 

IV. Dokumenty do wglądu 
Brak 
 

V. Opłaty  
Opłaty skarbowe:  

a. 616 zł za wydanie koncesji; 
b. 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa.  

                 

Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:  
Nr 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 

 

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim:  
PKO BP S.A. Nr 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726. 
 

VI. Termin załatwienia sprawy 
Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy. 
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Do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa               
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  
 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Geolog Powiatowy 
ul. Poznańska 133 (budynek B) 
05-850 Ożarów Mazowiecki 
Nr pokoju B002  
Nr telefonu (22)  733 73 67 
Godziny pracy: wtorek i środa 800-1300 

 

Dokumenty można złożyć w okienku podawczym na parterze urzędu (wejście A do budynku   
  głównego) lub przesłać na adres Starostwa. 
 

VIII. Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty 
Warszawskiego Zachodniego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

 

 

IX. Uwagi 
1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wymagana 

dla przedsięwzięć wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wymagana również dla przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a niebędących bezpośrednio związanych    
z ochroną tego obszaru lub niewynikających z tej ochrony. 

 
2 W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 

 


