
 

 

 

Starostwo Powiatowe 

w Rawiczu 

GP – 4 Geolog Powiatowy 

e-mail: geolog@powiatrawicki.pl 

tel. 65 546 11 09,  fax. 65 322 40 60 

ZAŁĄCZNIKI: 

- 

KARTA USŁUGI 

Wydawanie koncesji na wydobywanie ze złóż kopalin pospolitych 

PODSTAWA PRAWNA: 

 art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.         
z 2019 r., poz. 868) 

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. wniosek o wydanie koncesji opracowany zgodnie z art. 24 - 26 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868)                  

2. załączniki do wniosku: 

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

zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne, 

 dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności, w szczególności wyciągi 

z odpowiednich rejestrów, 

 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 

kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

616,00 zł – płatne przelewem na rachunek bankowy Gmina Rawicz- Urząd Miejski Gminy 

Rawicz nr 66 1560 0013 2885 7118 4000 0002  lub w kasie Starostwa. 

W przypadku dokonania wpłaty opłaty skarbowej drogą elektroniczną wystarczającym 

dowodem na uiszczenie tej opłaty będzie wydruk przelewu (w zależności od opcji 

udostępnianej przez bank), jak również może to być wyciąg z konta. Istotnym jest, aby 

z dokumentu wynikały dane adresowe wpłacającego, przedmiot i wysokość dokonanej opłaty, 

numer jego konta bankowego i numer konta bankowego odbiorcy wpłaty. Zarówno wyciąg, jak 

i wydruk nie muszą (mogą) być potwierdzone przez bank oraz powinny być przedstawione        

w oryginalnym wydruku. 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 
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Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Geolog Powiatowy 

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

tel. 65 546 11 09,  fax. 65 322 40 60 

godziny urzędowania: czwartek  7
00

-15
00

 

e-mail: geolog@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI: 

 nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga 
postępowania wyjaśniającego, 

 nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest 

szczególnie skomplikowana,  

 zgodnie z  art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)  do terminów określonych                

w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa 

dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania 

mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych 

od organu.  

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie                               

za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

UWAGI: 

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin pospolitych udziela starosta, jeżeli 

jednocześnie spełnione są następujące wymagania:  
 obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha, 
 wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m

3
, 

 działalność będzie prowadzona systemem odkrywkowym bez użycia materiałów 

wybuchowych. 
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