Wnioskodawca:
...................., dnia ..................
.........................................................
........................................................

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

WNIOSEK
o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
1. Przedsiębiorca (siedziba, adres) .....................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej....................................................
3. Rodzaj i zakresu wykonywania działalności gospodarczej w ramach koncesji
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Prawo wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana
działalność ma być wykonywana
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia
działalności .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6. Środki, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia
prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Powierzchnia złoża kopaliny, które ma być przedmiotem wydobycia
..........................................................................................................................................
8. Wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny
..........................................................................................................................................

9. Stopień wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszących
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
10. Powierzchnia i położenie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granice
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
11. określenie szczegółowych przedsięwzięć niezbędnych w celu zapewnienia (art.67a
ust.2 P.g.g) :
bezpieczeństwa powszechnego
bezpieczeństwa pożarowego
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego
prawidłowej i racjonalnej gospodarki złoża
ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi
zapobiegania szkodom i ich naprawiania

Dowody:
1. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji
geologicznej w celu ubiegania się o koncesję.
2. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w
granicach której ma być wykonana zamierzona działalność w zakresie wykonywania kopaliny
metodą odkrywkową.
3. Kopia zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej.
4. Mapa obszaru górniczego oraz terenu górniczego sporządzoną według Polskich Norm dla
map górniczych 6 egz.
5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług.

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Podstawa:
art.49 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095)
art.18 i art.20 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. nr 228 poz.1947)

Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 616 zł.

