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                                                                                                            Wągrowiec, dnia 10.09.2021r. 
OS. 6522.2.2021.OS.2                                                                                       Za dowodem doręczeni           

 
D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i 5, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a pkt 1, ust. 3, art. 30,                    

art. 32 ust. 1, ust. 2, ust. 4 pkt. 1 i ust. 5, art. 156 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 1420) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), na wniosek: 

Daniela Zdrojewskiego działającego z upoważnienia  Zdzisława Jana Hamerlinskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu i Usług 

„Hamerlinski” Zdzisław Jan Hamerlinski, ul. Przemysłowa 16, 64-840 Budzyń, złożony dnia 

21.04.2021r., uzupełniony 5.07.2021r. 

orzeka 

  I.  Udzielić przedsiębiorcy Zdzisławowi Janowi Hamerlinskiemu prowadzącemu działalność         

      gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „Hamerlinski”, ul. Przemysłowa  

      16, 64-840 Budzyń, gmina Budzyń REGON: 570929183,  NIP: 7661333825  

       koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa  

       naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) „KAMIENICA ZH”, udokumentowanego  

       na dz. nr 97, obręb geodezyjny 0016 Kamienica, w m. Kamienica, gm. Wągrowiec, pow.   

       wągrowiecki, woj. wielkopolskie. 

a)  Koncesja wyznacza granice obszaru górniczego kruszywa  naturalnego „KAMIENICA  

       ZH” o powierzchni 1,9000 ha i terenu górniczego „KAMIENICA ZH” o powierzchni  

       1,9000 ha. Wyznaczone granice obszaru i terenu górniczego zostały przedstawione na  

       mapie w skali 1: 1000, stanowiącej załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie koncesji.  
 

b)  Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na   

       wydobywaniu, systemem odkrywkowym bez użycia środków strzałowych, kruszywa   

       z udokumentowanego złoża „KAMIENICA ZH” w miejscowości Kamienica, gm.    

       Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. Wielkopolskie, w tym: 

              - powierzchnia złoża przewidziana do eksploatacji       1,9 ha  

              - wielkość zasobów  objętych eksploatacją  `  116.280 ton 

              - straty pozaeksploatacyjne w skarpach końcowych złoża     13.950 ton 

              - wielkość strat eksploatacyjnych        10.230 ton 

 

Wykaz współrzędnych obszaru górniczego i terenu górniczego  

(układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000) 

obszar górniczy „KAMIENICA ZH” teren górniczy „KAMIENICA ZH” 

Nr punktu 

załamania 

granic 

X Y Nr punktu 

załamania 

granic 

X Y 

1 5860680,00 6439660,00 1 5860680,00 6439660,00 

2 5860698,00 6439758,00 2 5860698,00 6439758,00 

3 5860625,00 6439734,00 3 5860625,00 6439734,00 

4 5860438,00 6439746,00 4 5860438,00 6439746,00 

5 5860437,00 6439647,65 5 5860437,00 6439647,65 

6 5860546,00 6439677,00 6 5860546,00 6439677,00 
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- wielkość zasobów możliwych do wydobycia (przemysłowych operatywnych) 92100    

ton, co stanowi ok. 79% zasobów objętych eksploatacją. 

c)    Niniejsza koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej polegającej  

       na wydobywaniu kruszywa, na powierzchni 19.000,00 m2 w granicach złoża kruszywa  

       naturalnego „KAMIENICA ZH”. Wydobywanie kruszywa będzie prowadzone do  

       spągu złoża zalegającego na rzędnych od 82,20 – 85,20 m n.p.m, średnio 84,28 m npm.  

       Miąższość złoża waha się od 2,8 – 6,0 m, średnio 3,70 m.  

d)    Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na    

       wydobywaniu kruszywa w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „KAMIENICA  

       ZH”, z udokumentowanego na pow. 1,9988 ha złoża kruszywa naturalnego z zasobami   

       bilansowymi ustalonymi na dzień 31.12.2019r. w „Dokumentacji geologicznej złoża  

       kruszywa naturalnego /piasków skaleniowo-kwarcowych/ „KAMIENICA ZH”  w kat. C1   

       w miejscowości Kamienica, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie”,  

       zatwierdzonej przez Starostę Wągrowieckiego decyzją znak OS. 6528.1.2020.OS.1  

       z dnia 14 maja 2020r., w tym:  

              - zasoby geologiczne udokumentowanego złoża               –   121.690 ton. 

e)   Wydobycie kopaliny prowadzone będzie wyłącznie w granicach wyznaczonego obszaru  

      górniczego „KAMIENICA ZH” i nie przekroczy w roku kalendarzowym 20.000 m3. 

f)    Koncesji udziela się na okres do 31.12.2040r. 

 

 II. Warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia wynikające z decyzji Wójta  

      Gminy Wągrowiec o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚM. 6220.15.2020.OŚ2   

      z dnia 24.02.2021r.:  

      1. Pod inwestycję przeznaczyć do 1,9 ha powierzchni działki o nr ewid. 97 obręb Kamienica,  

          gm. Wągrowiec. 

      2. Prace naprawcze i konserwacyjne maszyn pracujących w zakładzie górniczym należy   

          prowadzić poza terenem wyrobiska eksploatacyjnego „KAMIENICA ZH”,  

          w wyspecjalizowanych warsztatach. 

      3. Tankowanie maszyn pracujących w zakładzie górniczym należy zorganizować poza  

          terenem złoża na powierzchni dodatkowo uszczelnionej, tak aby zabezpieczyć miejsca   

          przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych)  

          do gruntu lub wód. 

      4. Na terenie zakładu górniczego należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych  

          w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie  

          sytuacji awaryjnych. 

      5. Zdejmowanie nadkładu oraz rozpoczęcie prac eksploatacyjnych przeprowadzać w okresie  

          od 1 sierpnia do końca lutego. 

      6. Nie odwadniać wyrobiska podczas eksploatacji złoża. 

      7. Na terenie przedsięwzięcia nie magazynować materiałów pędnych, smarów itp. substancji.  

      8. W przypadku wycieku substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne  

          należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,  

          z wykorzystaniem sorbentów – środków chemicznych służących do eliminacji skutków  

          awarii.  

      9. Eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 600 – 2200. 

    10. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. 

    11. Wykryte kolizje z sieciami melioracji szczegółowej przebudować pod nadzorem  

          Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu, zapewniając im sprawność przez  

          cały okres żywotności sieci drenarskiej. 
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III. Zobowiązać Przedsiębiorcę do wykonywania działalności objętej koncesją w oparciu o  

       obowiązujące przepisy prawa dotyczące bezpiecznego prowadzenia eksploatacji oraz  

       dotyczące ochrony środowiska, w szczególności: 

      1. Prowadzenia ruchu zakładu górniczego tylko pod kierownictwem i dozorem osób  

          posiadających odpowiednie kwalifikacje.  

      2. Prowadzenia prawidłowej i racjonalnej eksploatacji złoża wg wskazań zawartych  

          w dokumentacji geologicznej złoża oraz założeń i wniosków przyjętych we wniosku  

          koncesyjnym, w sposób odpowiedni do warunków geologiczno – górniczych  

          i wyposażenia technicznego. 

      3. Podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia w zakładzie górniczym   

          bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób    

          przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dot. bezpieczeństwa i higieny  

          pracy. 

      4. Opracowania, przed rozpoczęciem prac, dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

          pracowników. 

      5. Podjęcia niezbędnych działań uwzględniających ochronę elementów środowiska, ochronę  

          obiektów budowlanych, zapobiegania szkodom i ich naprawy, w tym systematycznego  

          monitorowania stanu skarp wyrobiska oraz bezzwłocznego likwidowania zauważonych  

          osuwisk i wymyć.  

      6. Właściwego zabezpieczenia wyrobiska w trakcie i po eksploatacji w celu wyeliminowania  

          niekontrolowanego składowania odpadów oraz wstępu osób nieupoważnionych. 

      7. Rozpoznania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego oraz podejmowania  

          środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń. 

      8. Utrzymania dobrego stanu drogi wjazdowej do kopalni i drogi wewnętrznej kopalni. 

      9. Przeszkolenia pracowników zakładu górniczego w zakresie znajomości przepisów  

          regulujących bezpieczne wykonywanie prac w zakładzie górniczym. 

    10. Prowadzenia robót udostępniających i eksploatacyjnych w sposób odpowiednio  

          dostosowany do warunków geologiczno – górniczych oraz wyposażenia technicznego,   

          tak aby były zachowane odpowiednio parametry poziomu eksploatacyjnego oraz skarp  

          roboczych i końcowych zapewniając bezpieczeństwo geotechniczne, bezpieczeństwo  

          pracowników, bezpieczeństwo i ciągłość ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo  

          geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi na podstawie tego prawa  

          i obowiązującymi normami w tym zakresie. 

    11. Prowadzenia ruchu zakładu górniczego przy uwzględnieniu m.in. następujących  

          warunków: 

          1) ruch zakładu górniczego może odbywać się tylko pod kierownictwem i dozorem osób 

              posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

          2) eksploatacja złoża prowadzona będzie zgodnie z projektem technicznym,  

              zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego, 

          3) eksploatacja złoża „KAMIENICA ZH” prowadzona będzie w sposób dostosowany do  

              warunków geologiczno – górniczych złoża i wyposażenia technicznego oraz w sposób   

              gwarantujący ochronę środowiska i racjonalną gospodarkę udokumentowanym złożem  

              kopaliny. Szczegółowe warunki prowadzenia eksploatacji górniczej ustali kierownik  

              ruchu zakładu górniczego uwzględniając spełnienie następujących wymagań: 

       a) pasy ochronne od strony chronionych obiektów sąsiadujących wyniosą: 10 m od dróg,  

           linii energetycznych oraz 6 m od gruntów nie należących do przedsiębiorcy,  

           dodatkowo w związku z ograniczeniem powierzchni eksploatacji do 1,90 ha w części  

           południowo – wschodniej złoża wyznaczono pas ochronny szer. ok. 10,0 m  

           (przestrzeń złoża wyłączona z eksploatacji), 

       b) front eksploatacji prowadzony będzie od wyrobiska poeksploatacyjnego sąsiadującego  

           od strony północno-zachodniej  złożą „KAMIENICA dz. 97” w kierunku    

           południowym, całą szerokością udokumentowanego złoża, 

       c) eksploatacja złoża poprzedzona zostanie pracami udostępniającymi polegającymi na     
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           zdjęciu i przemieszczeniu nadkładu (masy ziemne) w ilości ok. 11.400,00 m3, który   

           gromadzony będzie w tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych, w granicach  

           terenu górniczego. Masy ziemne (nadkład) wykorzystane zostaną, po zakończeniu  

           wydobycia, do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, 

       d) eksploatacja w zależności od miąższości urabianego złoża oraz wykorzystanych  

           maszyn prowadzona będzie systemem odkrywkowym, jednym (suchym, suchym  

           i zawodnionym łącznie) lub dwoma piętrami eksploatacyjnymi (suchym  

           i zawodnionym): 

     - jednym piętrem eksploatacyjnym (suchym i zawodnionym łącznie) prowadzona  

       będzie przy wykorzystaniu koparki podsiębiernej z poziomu roboczego  

       kształtującego się na stropie złoża na głębokości od 0,5 do 0,8 m ppt., tj. rzędnych  

       od 87,80 do 88,20 m npm. Wysokość piętra wynosić będzie od 3,5 do 6,5 m, 

     - dwoma piętrami eksploatacyjnymi prowadzona będzie niezależnie w obrębie piętra  

       suchego i zawodnionego.  

       Eksploatacja I piętra suchego wysokości od 1,7 do 2,1 m prowadzona będzie: 

     - podsiębiernie przy użyciu koparek z poziomu roboczego kształtującego się na stropie  

       złoża na głębokości od 0,5 do 0,8 m ppt., tj. rzędnych 87,80 do 88,20 m npm, 

     - nadsiębiernie przy użyciu koparek i ładowarek z poziomu roboczego kształtującego  

       się ok. 0,4 m powyżej zalegania zwierciadła wód gruntowych wynoszącej dla  

       średniej wartości ok. 86,10 m npm.  

             Eksploatacja II piętra zawodnionego wys. od 0,9 do 3,9 m prowadzona będzie przy     

              użyciu koparek z poziomu roboczego kształtującego się ok. 0,4 m powyżej zalegania                            

             zwierciadła wód gruntowych wynoszącej dla średniej wartości ok. 86,1 m npm.  

             Piętro zawodnione lokalnie z uwagi na miąższość złoża jak i wysokość zalegania  

             wód gruntowych nie będzie występować. 

    12. Podczas eksploatacji kąt nachylenia skarp powinien być utrzymany w granicach    

          zachowania kąta  naturalnego zsypu tj. dla skarp suchych 45˚ (max 60˚). Warunki  

          stateczności oraz parametry skarp wyrobiska ostatecznie określi kierownik ruchu zakładu  

          górniczego. Określając kąty nachylenia skarp roboczych i stałych należy uwzględnić także  

          bezpieczną pracę i kierunek przyszłej rekultywacji.  

          Kąt nachylenia skarp końcowych złoża powinien zagwarantować ich stateczność tj. max.  

          36˚ dla piasków w stanie wilgotności naturalnej dla złoża suchego oraz ok. 27˚ dla piasków  

          w stanie wilgotności naturalnej dla złoża zawodnionego. 

    13. Zabezpieczenia i widocznego oznaczenia terenu zakładu górniczego poprzez umieszczenie  

          tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz wyznaczenia w terenie punktów załamania  

          granic obszaru górniczego oraz pasów ochronnych. 

    14. W przypadku cofnięcia, zrzeczenia lub wygaśnięcia koncesji przed wyczerpaniem zasobów  

          kopaliny należy: wykonać określone w przepisach obowiązki dot. ochrony środowiska oraz  

          wymogów związanych z likwidacją zakładu górniczego w tym: rozliczenia zasobów  

          kopaliny  w formie dodatku do dokumentacji geologicznej złoża, zabezpieczenia na własny  

          koszt niewykorzystanej części złoża kopaliny, zabezpieczenia wyrobiska górniczego ze  

          względu na bezpieczeństwo publiczne i ochronę środowiska, ochronę wód podziemnych  

          i powierzchniowych, ochronę gruntów rolnych oraz zabezpieczenia sąsiednich złóż  

          kopalin.  

          Należy przedsięwziąć niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów  

          górniczych oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego, a także podjąć  

          niezbędne działania w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji wyrobiska górniczego  

          na własny koszt. 

    15. W przypadku cofnięcia, zrzeczenia lub wygaśnięcia koncesji po wyczerpaniu zasobów  

          kopaliny należy wykonać określone w przepisach obowiązki dot. ochrony środowiska oraz  

          obowiązki związane z likwidacją zakładu górniczego w tym: rozliczenia zasobów kopaliny  

          w formie dodatku do dokumentacji geologicznej złoża, wykonania na własny koszt  

          rekultywacji gruntów po działalności górniczej oraz naprawienia szkód spowodowanych  

          działalnością eksploatacyjną zgodnie z zasadami ekologii. Należy zabezpieczyć i   
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          przedsięwziąć niezbędne środki chroniące sąsiednie złoża kopalin oraz wyrobiska  

          sąsiednich zakładów górniczych.  
 

U z a s a d n i e n i e  

        Pan Daniel Zdrojewski Kancelaria Radców Prawnych „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz 

Radcy Prawni” sp. p., ul. Wroniecka 17, 61-763 Poznań działający jako pełnomocnik 

Przedsiębiorcy Pana Zdzisława Jana Hamerlinskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą  Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „Hamerlinski” Zdzisław Jan Hamerlinski, ul. 

Przemysłowa 16, 64-840 Budzyń wystąpił z wnioskiem w dniu 21.04.2021r., uzupełnionym 

5.07.2021r. do Starosty Wągrowieckiego o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny 

ze złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) „KAMIENICA ZH” 

udokumentowanego na powierzchni 1,9988 ha, w granicach działki o nr ewid. 97, obręb 0016 

Kamienica, w m. Kamienica, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie.  W 

przedmiotowej koncesji wyznaczony został obszar górniczy i teren górniczy „KAMIENICA 

ZH” o powierzchniach odpowiednio                        1,90 ha  i 1,90 ha zgodnie z charakterystyką 

przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do decyzji                        o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Wągrowiec znak OŚM.6220.15.2020.OŚ2 z dnia 

24 lutego 2021r. Dokumentacja geologiczna zawierająca wyniki prac oraz ustalone na dzień 

31.12.2019r. w kat. C 1 zasoby geologiczne złoża o pow. 1,9988 ha przyjęta została przez 

Starostę Wągrowieckiego dnia 14.05.2020r. decyzją nr                                                         OS. 

6528.1.2020.OS.1. Działka nr 97 (o pow. 20,81 ha) jest współwłasnością pani Leokadii 

Hamerlinskiej, która w dniu 19 kwietnia 2021r. podpisała oświadczenie wyrażające zgodę na 

eksploatację kruszywa naturalnego na dz. nr 97, w m. Kamienica mężowi Zdzisławowi Janowi 

Hamerlinskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlu i Usług 

„Hamerlinski” Zdzisław Jan Hamerlinski, ul. Przemysłowa 16, 64-840 Budzyń. 

        Zasoby geologiczne przedmiotowego złoża ustalone zostały wg stanu na dzień 

31.12.2019r. w ilości 121.690,00 ton w „Dokumentacji geologicznej…”.  

        Z uzupełnionego w dniu 26.05.2021r. wniosku wynika, że powierzchnia złoża przeznaczona 

do eksploatacji (zagospodarowania) w związku z zapisami uzyskanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wynosi 19.000,00 m2, tj. 1,90 ha. Z eksploatacji wyłączona zostanie skrajna 

południowo – wschodnia część złoża (pas szer. ok. 10,0 m). 

We wniosku koncesyjnym wielkość zasobów możliwych do wydobycia określona została 

na  92.100,00 ton. Straty eksploatacyjne określone zostały na ok. 10.230,00 ton, a straty 

pozaeksploatacyjne w skarpach końcowych złoża na ok. 13.950,00 ton. 

Kopalinę złoża „KAMIENICA ZH” stanowi kruszywo naturalne (piaski skaleniowo-

kwarcowe).  

W trakcie przeprowadzonych robót geologicznych w otworach rozpoznawczych stwierdzono 

występowanie wód gruntowych na głębokości od 2,30 do 3,50 m ppt., tj. na rzędnych od 85,20 

do 86,10 m npm. Miąższość udokumentowanego złoża wynosi od 2,80 do 6,00 m. Spąg złoża 

zalega na głębokości od 3,50 do 6,50 m ppt., tj.  na rzędnych 82,20 do 85,20 m npm. Seria 

złożowa jest częściowo zawodniona. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku eksploatacja kruszywa ze złoża 

„KAMIENICA ZH” prowadzona będzie od wyrobiska poeksploatacyjnego sąsiadującego od 

strony północno-zachodniej złoża „KAMIENICA dz. 97” w kierunku południowym, całą 

szerokością złoża. Eksploatacja prowadzona będzie w granicach utworzonego obszaru górniczego 

za wyjątkiem wyznaczonych pasów ochronnych od gruntów sąsiednich, dróg, linii 

energetycznych. Organ koncesyjny rozpatrując przedmiotową sprawę stwierdził, że eksploatacja 

złoża „KAMIENICA ZH” powinna być prowadzona z uwzględnieniem zobowiązań 

wynikających                          z obowiązujących przepisów, a także z przedmiotowej decyzji 

udzielającej koncesji oraz decyzji Wójta Gminy Wągrowiec o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej 

kruszywa naturalnego  – decyzja znak: OŚM.6220.15.2020.OŚ2 z dnia 24.02.2021r. 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ koncesyjny pismem znak:                                                 

OS. 6522.2.2021.OS.2 z dnia 15.07.2021r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania 
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administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie 

kopaliny ze złoża.  

W toku prowadzonego postępowania organ koncesyjny zgodnie z art. 23 ust. 3 ww. ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o opinię 

w sprawie udzielenia koncesji. Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem nr  

DSK-II.7423.17.2021 z dnia 29.07.2021r. zaopiniował pozytywnie udzielenie przedmiotowej 

koncesji. Mając na uwadze art. 23 ust. 2a pkt 1 Prawa geologicznego i górniczego organ 

koncesyjny wystąpił również do Wójta Gminy Wągrowiec o uzgodnienie udzielenia 

przedmiotowej koncesji na wydobywanie kopaliny. Wójt Gminy Wągrowiec postanowieniem  nr 

IGP.6580.9.2019.PP                        z dnia 18.08.2021r. uzgodnił udzielenie przedmiotowej 

koncesji.  

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji zgromadzonej w 

przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji oraz o  wynikającym z art. 10 Kpa prawie strony 

do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, jak 

i również czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a także prawie 

do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, przesłano stronom 

pismem znak OS. 6522.2.2021.OS.2 z dnia 23.08.2021r. W terminie przysługującym na te 

czynności żadna ze stron nie wniosła uwag do zebranych dowodów i materiałów.   

Mając na uwadze art. 41 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania 

dotyczącego udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny w odniesieniu do działalności 

wykonywanej w granicach nieruchomości są ich właściciele (użytkownicy wieczyści). Wobec 

powyższego niniejsza decyzja zostaje doręczona właścicielom nieruchomości gruntowych,                               

w granicach których Przedsiębiorca będzie uprawniony do prowadzenia działalności objętej 

niniejszą koncesją. 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy Prawo geologiczne i górnicze, właściwym organem 

koncesyjnym do udzielenia przedmiotowej koncesji jest starosta, gdyż obszar 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „KAMIENICA ZH” nieobjętego własnością 

górniczą nie przekracza 2,00 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie 

przekroczy 20.000,00 m3,                              a działalność będzie prowadzona metodą 

odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w 

osnowie. 
 

P o u c z e n i e  

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Pile w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do  

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  

i prawomocna. 

 

 

 

 

 
Otrzymują:  

1. Przedsiębiorstwo Handlu i Usług „Hamerlinski” Zdzisław Jan Hamerlinski, 

    ul. Przemysłowa 16, 64-840 Budzyń, 

2. Współwłaściciel dz. nr 97 

3. Nadleśnictwo Durowo, ul. Durowo 4, 62-100 Wągrowiec, 

4. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec, 
5. a/a. 
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   Do wiadomości:  

   1. Ministerstwo Klimatu i  Środowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych,  

       ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. 

   2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

   3. Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. 

   4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, ul. Małachowskiego 10,  

       61-129 Poznań. 

   5. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 3, 40-055 Katowice. 

   6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A,  

       02-673 Warszawa. 

    7. Wójt Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec. 

   8. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru, Wydział Gospodarki Nieruchomościami w miejscu. 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE 

             w WĄGROWCU 
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 

Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł wpłacono w dniu 19.04.2021r. na konto Gminy 

Miejskiej                                   w Wągrowcu  Urząd Miejski, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 

15A Pałucki Bank Spółdzielczy                                      w Wągrowcu 61 8959 0001 0000 5106 

2000 0010 zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 - załącznik cz. III pkt. 44 ppkt. 1 ustawy z dnia 

16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1564 ze zm.). 
 

WP/WP 
 

Ponadto informuję, że:  

1. Przedmiotowa koncesja nie zwalnia od obowiązków określonych odrębnymi przepisami,                   

w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji. 

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze do koncesji stosuje 

się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

3. Należy wystąpić do Starosty Wągrowieckiego o wydanie decyzji o kierunku rekultywacji 

i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. 

4. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka  

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wągrowcu wszelkie zmiany danych objętych 

ewidencją gruntów i budynków (w tym dotyczących między innymi zmiany użytków na 

użytki kopalne) - w ciągu  30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. 

5. Prowadzenie każdego etapu działalności objętej niniejszą koncesją z uwzględnieniem                              

i zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracowników, prawidłowej                                               

i racjonalnej gospodarki  złożem, minimalizowania oddziaływania na środowisko                                   

i zapobiegania szkodom. 

6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków związanych z prowadzeniem 

działalności określonej niniejszą koncesją, wynikających z ustawy Prawo geologiczne                            

i górnicze a więc: prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny, corocznego rozliczania                   

w operacie ewidencyjnym zmian zasobów złoża, sporządzania informacji o zmianach 

zasobów złoża kopaliny i jej przekazywania Staroście Wągrowieckiemu oraz państwowej 

służbie geologicznej, naliczania we własnym zakresie i uiszczania opłaty eksploatacyjnej                    

za wydobytą kopalinę, przedkładania Staroście Wągrowieckiemu, Gminie Wągrowiec, 

Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji dotyczącej 

opłaty za kopalinę wydobytą ze złoża wraz z dowodami wniesionych opłat. 

7. Zgodnie z art. 155 ust 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących   

prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w terenie należy wyznaczyć punkty 

załamania granic obszaru górniczego, filary, pasy i półki ochronne. 

 


