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DOŚ-RG.7422.46.2022.JJ Opole, dnia  12 stycznia 2023 roku 
 

KONCESJA NR 130/2022 
 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2) i art. 22 ust. 4 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 37 ustawy  
z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 t.j. z późn. zm.) i art. 
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2000 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Łukasza Wdowczyka, działającego 
z upoważnienia firmy „MIX-GRAVEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie, w uzgodnieniu z Wójtem 
Gminy Cisek  

orzekam 
 

I. Udzielić „MIX-GRAVEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie (NIP 6472598284, REGON 
522143617), koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, 
położonego na terenie miejscowości Roszowice, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-
kozielski, woj. opolskie.   
Wydobywanie kopaliny będzie prowadzone metodą odkrywkową zgodnie 
z warunkami określonymi w „Projekcie zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego 
Roszowice” stanowiącym załącznik do wniosku koncesyjnego. 
 

II. Wyznaczyć dla działalności wydobywczej: 
 

a) Obszar górniczy „Roszowice”, o powierzchni 269 702,70 m2, położony na gruntach 
gminy Cisek, którego granice wyznaczają linie łączące punkty o następujących 
współrzędnych (w układzie państwowym 2000): 
 

Nr 

punktu 

Współrzędna Nr 

punktu 

Współrzędna 

X Y X Y 

1 5568136,45 6515859,92 41 5567457,27 6516125,49 

2 5568147,10 6515885,85 42 5567490,00 6516099,40 

3 5568157,49 6515910,45 43 5567511,10 6516076,63 

4 5568159,96 6515919,11 44 5567527,02 6516063,71 

5 5568167,31 6515944,34 45 5567539,68 6516055,14 

6 5568179,80 6515974,67 46 5567575,69 6516031,76 

7 5568174,66 6515978,72 47 5567588,35 6516019,08 

8 5568210,01 6516032,81 48 5567603,93 6515998,17 

9 5568221,86 6516051,28 49 5567624,27 6515978,82 

10 5568293,40 6516161,04 50 5567632,87 6515970,38 

11 5568305,34 6516179,89 51 5567640,85 6515961,15 

12 5568333,93 6516219,98 52 5567663,70 6515934,36 
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13 5568349,46 6516248,13 53 5567678,44 6515919,06 

14 5568332,12 6516270,14 54 5567684,24 6515910,92 

15 5568309,73 6516291,37 55 5567701,11 6515889,03 

16 5568298,14 6516298,89 56 5567706,03 6515882,71 

17 5568290,91 6516303,58 57 5567708,36 6515878,26 

18 5568236,01 6516321,95 58 5567721,15 6515863,31 

19 5568218,31 6516328,11 59 5567757,19 6515826,58 

20 5568201,24 6516334,90 60 5567791,35 6515791,75 

21 5568181,86 6516341,11 61 5567801,61 6515774,14 

22 5568166,86 6516344,76 62 5567807,94 6515768,93 

23 5568151,41 6516344,06 63 5567812,66 6515765,74 

24 5568127,90 6516338,45 64 5567878,18 6515806,91 

25 5568087,50 6516325,43 65 5567921,40 6515834,04 

26 5568034,82 6516309,02 66 5567997,18 6515876,41 

27 5567993,88 6516297,00 67 5568010,01 6515888,99 

28 5567936,67 6516279,89 68 5567989,92 6515922,07 

29 5567883,07 6516263,89 69 5567961,57 6515964,54 

30 5567827,17 6516246,59 70 5567965,08 6515966,44 

31 5567821,48 6516245,07 71 5567985,60 6515977,81 

32 5567804,82 6516240,59 72 5567989,79 6515980,13 

33 5567751,45 6516223,85 73 5567994,26 6515982,74 

34 5567693,77 6516206,25 74 5568001,64 6515987,01 

35 5567642,99 6516191,62 75 5568069,99 6515927,08 

36 5567562,92 6516167,53 76 5568054,89 6515910,48 

37 5567556,66 6516165,53 77 5568091,74 6515900,14 

38 5567505,58 6516149,23 78 5568098,24 6515894,86 

39 5567454,41 6516132,92 79 5568122,71 6515869,21 

40 5567450,62 6516131,63 80 5568125,34 6515863,62 

 

 
b) Teren górniczy „Roszowice” równy obszarowi górniczemu. 

 
c) W poziomie przestrzeń obszaru górniczego „Roszowice”, w granicach której 

Przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót 
górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji, wyznacza płaszczyzna spągu złoża 
określona w dokumentacji geologicznej złoża. 

Dokładną lokalizację obszaru i terenu górniczego przedstawia mapa w skali 1: 2000. 
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III. W oparciu o projekt zagospodarowania złoża, sporządzony na podstawie dokumentacji 
geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Roszowice” zatwierdzonej decyzją 
Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. znak:  
DOŚ.II.7427.4.2021.JJ, ustalić minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża, który 
wynosi 0,79. 

IV. Ustalić okres ważności koncesji  - do dnia 31 grudnia 2043 roku.  
Rozpoczęcie działalności wydobywczej nastąpi po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu 
górniczego nie później niż 31 grudnia 2024 roku. 

V. Ustalić następujące warunki wykonywania działalności objętej koncesją: 
1. Wydobywanie kopaliny może się odbywać wyłącznie w granicach wyznaczonego 

obszaru górniczego. 
2. Szkodliwe wpływy robót górniczych nie mogą przekraczać wyznaczonych 

granic terenu górniczego. 
3. Ruch zakładu górniczego może się rozpocząć po zatwierdzeniu planu ruchu 

zakładu górniczego. 
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać wymagania w zakresie 

ochrony środowiska dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją 
zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta 
Gminy  Cisek z  dnia 27 września 2022 r. znak: IUR.6220.2.2022. 

5. Masy ziemne lub skalne przemieszczane w związku z wydobywaniem kopaliny      ze 
złoża „Roszowice” i nadkład usuwany z nad złoża, w celu umożliwienia wydobycia 
kopaliny użytecznej, zwałowany na obszarze górniczym, o ile nie stanowi odpadu 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699 t.j. z późn. zm), wykorzystać do likwidacji i rekultywacji 
wyrobiska poeksploatacyjnego. Szczegółowe warunki i sposób ich 
zagospodarowania określić w planie ruchu zakładu górniczego. 

6. Po wyeksploatowaniu złoża przeprowadzić rekultywację zgodnie z kierunkiem 
rekultywacji określonym przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

7. W zakresie bezpieczeństwa powszechnego przestrzegać ustaleń zawartych           
w planie ruchu zakładu górniczego. 

 
VI. Niniejsza koncesja nie zwalnia z obowiązku przestrzegania dalszych wymagań, 

określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności ustaw: Prawo wodne, Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy  
o odpadach, ustawy o odpadach wydobywczych oraz innych ustaw, w tym uzyskania 
przewidzianych nimi decyzji. 

 
UZASADNIENIE 

 
Łukasz Wdowczyk, działający z upoważnienia firmy „MIX-GRAVEL” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Rogowie, wnioskiem z dnia 5 grudnia 2022 r. znak: (bez numeru) wystąpił o udzielenie 
koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice” w granicach obszaru 
górniczego „Roszowice”, położonego na terenie gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, 
woj. opolskie.  
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Zgodnie z wymogami prawa Przedsiębiorca przedłożył następujące dokumenty: 
1. Dowód istnienia prawa przysługującego do nieruchomości gruntowych, na których będzie 

wykonywana działalność wydobywcza, tj. działek o numerach ewidencyjnych:  495, 496, 
517, 518 i 519 obręb Roszowice, będących własnością osoby fizycznej – zgoda właściciela 
nieruchomości. 

2. Prawo do korzystania z informacji geologicznej zawartej w „Dokumentacji geologicznej 
złoża kruszywa naturalnego Roszowice” zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa 
Opolskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. znak:  DOŚ.II.7427.4.2021.JJ. Dokumentacja 
wykonana ze środków własnych firmy „PKM BIS” Sp. z o.o.  z siedzibą w Cisku. Zgodnie 
z oświadczeniem z dnia 25 listopada 2022 r. prawo do informacji geologicznej zostało 
przekazane na rzecz firmy „MIX-GRAVEL” sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie. 

3. Mapę przebiegu granic obszaru i terenu górniczego „Roszowice”. 
4. Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Roszowice”. 
5. Decyzję Wójta Gminy Cisek o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża 
„Roszowice” z dnia 27 września 2022 r. znak: IUR.6220.2.2022 wydaną dla „PKM BIS” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Cisku oraz decyzję Wójta Gminy Cisek z dnia 17 listopada 2022 r. znak: 
IUR.6220.2.2022 przenoszącą przedmiotową decyzję na „MIX-GRAVEL” sp. z o.o.  
z siedzibą w Rogowie. 

Przedłożony wniosek spełnia wymogi przepisów: 

 art. 24 i 26 cyt. wyżej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

 art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j. z późn. zm.). 
 
Powołując się na przepisy art. 23 ust. 2a pkt 1 cyt. wyżej ustawy Prawo geologiczne          

i górnicze organ koncesyjny pismem z dnia 15 grudnia 2022 r.  znak: DOŚ-RG.7422.46.2022.JJ 
wystąpił do Wójta Gminy Cisek o uzgodnienie przedmiotowej koncesji w zakresie zgodności 
zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości 
określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego 
braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek.  
W odpowiedzi otrzymał pozytywne stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia19 grudnia 
2022 r. znak: IUR.6523.3.2022. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego przed 
wydaniem koncesji tut. organ, zawiadomieniem z dnia 23 grudnia 2022 r. znak: DOŚ-
RG.7422.46.2022.JJ, poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. W terminie przysługującym na wniesienie 
wniosków i uwag oraz zapoznania się z dokumentacją zebraną podczas prowadzonych 
czynności administracyjnych, żadna ze stron nie skorzystała z przysługujących jej praw. 

Organ koncesyjny przychylił się do wniosku Łukasza Wdowczyka, działającego 
z upoważnienia firmy „MIX-GRAVEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowie, i udzielił koncesji na 
wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, w granicach obszaru górniczego 
„Roszowice”, do dnia 31 grudnia 2043 roku.  
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Na podstawie projektu zagospodarowania złoża sporządzonego dla obszaru 
górniczego, w którym będzie prowadzona eksploatacja, określił minimalny stopień 
wykorzystania zasobów złoża, który wynosi 0,79. 

Integralną częścią niniejszej koncesji jest mapa obszaru i terenu górniczego 
„Roszowice”, która zostanie przekazana przez państwową służbę geologiczną po dokonaniu 
rejestracji obszaru górniczego, zgodnie z przepisami art. 35 i art. 152a ust. 2 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 października 2014r. 
w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku 
węgla (Dz. U. z 2014 r. poz. 1469). 

 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

 
Za wydanie koncesji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 616 zł (słownie: sześćset 

szesnaście złotych)  oraz za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście 
złotych)  w dniu 5 grudnia 2022 r. na konto Urzędu Miasta Opola, zgodnie z ustawą z dnia  
16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 t.j. z późn. zm). 
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska, 
za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 14 dni od dnia 
jej doręczenia. 

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. 
 
 
 

z upoważnienia 

Marszałka Województwa Opolskiego 

Geolog Wojewódzki 

 

Krzysztof Mikołajewicz 

Otrzymują: 
 

 /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ 

1. Łukasz Wdowczyk – Pełnomocnik „MIX-GRAVEL” Sp. z o.o.   + pzz 
30-383 Kraków, ul. Skośna 12 

2. Norbert Stronciwilk 
3. aa. 

 


