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Nazwa usługi:

KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH *(Uwaga)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225 , poz. 1635 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
- firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej,
- numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON;
(odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia
umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)
- określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja
- stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność w przypadku nieruchomości, których właściciel nie
jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,
(aktualny/aktualne odpis/odpisy z księgi wieczystej lub wypis/wypisy z ewidencji gruntów w przypadku gdy właściciel nie jest ujawniony w księdze
wieczystej.
- prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie
którego ubiega się wnioskodawca;
- czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;
- środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
np. załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków
finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych,
zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy
w/w sprzętu, itp.);
- obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
- sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
- złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
- wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
- 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;
- projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z
zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
załącznik: mapa sytuacyjno-wysokościowej obszaru górniczego i terenu górniczego
- geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia,2.
Do wniosku o wydanie koncesji należy dołączyć:
- dowód istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
- informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach,
- dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje
wnioskodawcy, oraz kopie 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 **.
3.Dowód dokonanej opłaty skarbowej

Opłaty:
- opłata skarbowa za udzieleni koncesji – 616 zł – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Piszu

Nr konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące (z wyłączeniem okresu potrzebnego na uzyskanie uzgodnień z innymi
organami administracji publicznej).
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu,
ul. Warszawska 1 pok. 18
12-200 Pisz
(0-87) 425 46 81

Poniedziałek – Piątek: 730 - 1530
mgr inż. Ilona Kołakowska - Cieloszczyk

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od
doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
* Jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:
- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha,
- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.
** Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dodanie załączników graficznych sporządzonych zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi map górniczych. Organ koncesyjny może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia danych określających stan
prawny nieruchomości objętych wpływami zamierzonej działalności, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym danych z
ewidencji gruntów i budynków a także żądać kopii wniosku koncesyjnego wraz z załącznikami.
Organ koncesyjny może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej.
UWAGA! Ostatnia aktualizacja 04.07.2013 r.
Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
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