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KARTA    USŁUGI 

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę 

PODSTAWA PRAWNA: 

 art. 137 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.              
z 2019 r ., poz. 868); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków 

informacji dotyczącej opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U.      

z 2015 r. poz. 406)  oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat              

z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (D. U. z 2019 r. poz. 1202),   

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na 

rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. z  2019 r. poz. .927)  

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

  informacja dotycząca opłaty za wydobytą kopalinę, zawierająca dane identyfikujące 

przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj   

i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość 

ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, 

oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. kopie dowodów 

wpłat wniesionych na rzecz podmiotów określonych w art. 141 ust. 1 ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze. 

WYSOKOŚĆ  OPŁAT  SKARBOWYCH: 

nie podlega opłacie skarbowej 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Geolog Powiatowy 

Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, pokój nr 19A  (I piętro) 

tel./fax tel. 65 546 11 09,  65 322 40 06 

godziny urzędowania:  czwartek 7
00

-15
00

 

e-mail: geolog@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

Przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (okresem rozliczeniowym     

z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 

1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia). Jeżeli ostatni dzień terminu 

złożenia informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub 

dniach wolnych od pracy. 
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INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

Odwołanie przysługuje od decyzji wydanej w trybie art.138 ww. ustawy w sprawie określenia    z 

urzędu wysokości należnej opłaty, w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał 

wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna. 

UWAGI: 

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala 

wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i wnosi ją na rachunki bankowe 

gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania. Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosuje się 

stawki określone w załączniku do ustawy – Prawo geologiczne 

i górnicze. Stawki opłat podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok 

kalendarzowy. 

 


