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STAROSTA CIECHANOWSKI         Ciechanów, 2022-03-04 

WR-GOŚ.6522.8.2021 

D E C Y Z J A  
Na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a i ust. 3, art. 30,                   

art. 32 ust. 1, 5 art. 33, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne            
i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu 
wniosku Pana Marka Wiśniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: 
Marek Wiśniewski ul. Pod Wróblem 4, 06 – 100 Pułtusk, w sprawie udzielenia koncesji        
na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Kicin, w granicach działek nr ew. 162 i 164 
obręb Kicin gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie, po uzgodnieniu                             
i zaopiniowaniu przez właściwe organy 

o r z e k a m 
I. Udzielić Panu Markowi Wiśniewskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod 
nazwą: Marek Wiśniewski ul. Pod Wróblem 4, 06 – 100 Pułtusk (NIP 568 15 82 559, REGON 
366614678) koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża 
Kicin, w granicach działek nr ew. 162 i 164 obręb Kicin gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski, 
woj. mazowieckie. 
 
II. Dla działalności objętej koncesją wyznaczyć:  

a) obszar górniczy Kicin o powierzchni 17 745 m2, którego granice wyznaczają linie 
łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie „2000”: 

 
Współrzędne OG Nr punktu 

X Y 
1 5845615,27 7467967,55 
2 5845586,59 7467979,34 
3 5845583,15 7467983,08 
4 5845555,11 7467995,53 
5 5845515,92 7468043,42 
6 5845518,52 7468084,18 
7 5845496,97 7468115,56 
8 5845493,01 7468112,87 
9 5845447,66 7467858,71 
10 5845622,95 7467951,64 

  
b) teren górniczy Kicin o powierzchni 17 745 m2, którego granice wyznaczają linie 

łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie „2000”: 
 

Współrzędne OG Nr punktu 
X Y 

1 5845615,27 7467967,55 
2 5845586,59 7467979,34 
3 5845583,15 7467983,08 
4 5845555,11 7467995,53 
5 5845515,92 7468043,42 
6 5845518,52 7468084,18 
7 5845496,97 7468115,56 
8 5845493,01 7468112,87 
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9 5845447,66 7467858,71 
10 5845622,95 7467951,64 

 
Mapa sytuacyjno – wysokościowa Obszaru Górniczego i Terenu Górniczego Kicin                         
w skali 1:1000 stanowi integralną część niniejszej decyzji.  
 
III. Ustala się termin obowiązywania niniejszej koncesji do dnia 31.12.2031 r. 
Rozpoczęcie eksploatacji nastąpi nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia 
się decyzji koncesyjnej. 
 
IV. Określić następujące warunki wykonywania działalności objętej koncesją: 

1. Wydobywanie kopaliny może odbywać się wyłączenie w granicach złoża Kicin. 
2. Szkodliwe wpływy robót górniczych nie mogą przekraczać wyznaczonych granic terenu 

górniczego. 
3. Zachowanie pasów ochronnych w trakcie wydobywania kopaliny: od użytku Ls 12 m,   

od napowietrznej linii energetycznej 10 m, od drogi publicznej 10 m.  
4. Ustalone na podstawie wniosku koncesyjnego zasoby złoża kopaliny możliwe                      

do wydobycia wynoszą łącznie 371 278,9 t, w tym: kopaliny towarzyszącej                
299 762,2 t i kopaliny głównej 71 516,7 t. 

5. Minimalny stopień (wskaźnik) wykorzystania złoża wynosi Wz=0,53.  
6. Eksploatację prowadzić metodą odkrywkową, systemem ścianowym. 
7. Utrzymywać bezpieczny kąt nachylenia skarp roboczych i stałych.  
8. Roboty górnicze prowadzić zgodnie z zasadami techniki górniczej, przestrzegając 

wymagań w zakresie: bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, wymagań ochrony środowiska w szczególności 
decyzji Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 9 października 2020 r. znak PPG.6220.1.2020                
o środowiskowych uwarunkowaniach.  

9. Działalność gospodarczą należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia                      
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

10. Ruch zakładu górniczego prowadzić pod kierownictwem i dozorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje.  

11. Wielkość rocznego wydobycia nie może przekraczać 20 000 m3 kopaliny.  
 

V. Zobowiązać wnioskodawcę do: 
1. Przestrzegania obowiązków związanych z prowadzeniem działalności określonej 

niniejszą koncesją, wynikających z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze,      
tj.: 

a. prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin, 
b. corocznego rozliczania w operacie ewidencyjnym zmian zasobów złoża, 
c. sporządzania na podstawie operatu ewidencyjnego informacji o zmianach 

zasobów złoża kopaliny i przekazywania Staroście Ciechanowskiemu, 
d. naliczania we własnym zakresie i uiszczania opłaty eksploatacyjnej za wydobytą 

kopalinę, 
e. przedkładanie Staroście Ciechanowskiemu, Wójtowi Gminy Ojrzeń i Narodowemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji dotyczącej 
opłaty za kopalinę wydobytą ze złoża wraz z dowodami wniesionych opłat. 

2. W przypadku likwidacji zakładu górniczego: 
a. niezwłocznego poinformowania o likwidacji organ koncesyjny, 
b. zabezpieczenia lub likwidacji wyrobiska górniczego, 
c. zabezpieczania niewykorzystanej części złoża kopaliny, 
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d. zabezpieczenia sąsiednich złóż kopalin, 
e. przedsięwzięcia niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów 

górniczych, 
f. rozliczenia zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej złoża, 
g. przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu ochrony środowiska oraz 

rekultywacji wyrobiska górniczego we wstępnie założonym kierunku na własny 
koszt, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami o ochronie 
gruntów i leśnych.  

3. Zabezpieczenia i widocznego oznaczenia terenu zakładu górniczego poprzez 
umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.  

4. Usuwania na bieżąco wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia działalności 
na własny koszt. 

5. Prowadzenia 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. Uzyskania decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów zgodnie                  
z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prowadzenia bieżącej 
rekultywacji gruntów po działalności górniczej.  

 
VI. Cofnięcie albo wygaszenie koncesji nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych 

w niej obowiązków związanych z ochroną środowiska, likwidacją zakładu górniczego            
i rekultywacją gruntu. 

 
VII. Niniejsza koncesja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych oraz            

nie zwalnia z obowiązku przestrzegania wymagań określonych w innych przepisach.  
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Pan Marek Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Marek 
Wiśniewski ul. Pod Wróblem 4, 06 – 100 Pułtusk, wystąpił do Starosty Ciechanowskiego                   
o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Kicin, w granicach 
działek nr ew. 162 i 164 obręb Kicin gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie. 

Informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie została umieszczona w publicznie 
dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie BIP Starostwa Powiatowego                 
w Ciechanowie.  

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne                    
i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin  
ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Stosowanie do art. 22 ust. 2                    
ww. ustawy koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela starosta, jeżeli jednocześnie              
są spełnione następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża nieobjętego 
własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym 
nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez 
użycia środków strzałowych.  

Jak wynika z załączonej do wniosku dokumentacji zamierzona działalność w zakresie 
wydobywania kopalin odbywać się będzie na terenie powiatu ciechanowskiego                       
z zachowaniem ww. warunków. W związku z powyższym właściwym do rozpatrzenia wniosku 
jest Starosta Ciechanowski.  
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Wnioskodawca przedłożył zaświadczenia Wójta Gminy Ojrzeń z dnia                              
14 października 2021 r. znak PPG.6727.123.2021 o braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W zaświadczeniu Wójt Gminy Ojrzeń poinformował,                 
iż „według zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego znak WNP-II.742.23.2018       
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż 
kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ojrzeń, przedmiotowe działki położone są na terenie udokumentowanego złoża kruszywa 
naturalnego”.  

Przedsiębiorca udokumentował prawo do wykorzystania informacji geologicznej 
zawartej w "Dokumentacji geologicznej złoża piaski ze żwirem i piasku skaleniowo – 
kwarcowego Kicin w kat. C1 działki nr ew. 162 i 164 obręb Kicin, w miejscowość Kicin, gmina 
Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie”, zatwierdzonej decyzją Starosty 
Ciechanowskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r. znak RSD.6528.2.2016 oraz przedstawił prawo     
do nieruchomości w granicach terenu i obszaru górniczego.  

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Starosta 
Ciechanowski zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego                         
oraz możliwości składania wniosków, wyjaśnień, zastrzeżeń i zapoznania się z dokumentacją 
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia (pismo z dnia 2 listopada 2021 r. znak 
WR-GOŚ.6522.8.2021). 

Zgodnie z art. 23 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze udzielenie 
koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla,  
wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu 
na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Kryterium uzgodnienia jest nienaruszanie 
zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości, 
określonego w sposób przewidziany w art. 7 cytowanej ustawy. W związku z powyższym 
Starosta Ciechanowski pismem z dnia 10 listopada 2021 r. znak WR-GOŚ.6522.8.2021 
wystąpił o uzgodnienie projektu udzielenia koncesji do Wójta Gminy Ojrzeń.  

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze podejmowanie i wykonywanie 
działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona 
przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej 
ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania 
nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach. 

Na podstawie z art. 23 ust. 3 ww. ustawy udzielenie koncesji przez starostę wymaga 
opinii marszałka województwa. W związku z powyższym Starosta Ciechanowski pismem               
z dnia 9 listopada 2021 r. znak WR-GOŚ.6522.8.2021 wystąpił o opinię do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli organ współdziałający nie zajmie 
stanowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia, uważa się,                  
że aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia. 

Wójt Gminy Ojrzeń postanowieniem z dnia 29 listopada 2021 r. znak 
PPG.6220.13.2021 odmówił uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej udzielenia koncesji 
na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Kicin (w granicach działek nr ew. 162 i 164 
obręb Kicin gm. Ojrzeń). W uzasadnieniu swojej decyzji powołał się na Zarządzenie 
zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. znak WNP-II.742.23.2018             
w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń, którym                   
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to Zarządzeniem obszar udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Kicin został 
wprowadzony do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ojrzeń. Wskazał jednocześnie, że „działka położona jest w terenie o słabej 
izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych, w bliskim sąsiedztwie ujęć wodnych”.  

Pan Marek Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Marek 
Wiśniewski ul. Pod Wróblem 4, 06 – 100 Pułtusk, złożył zażalenie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie na ww. postanowieni Wójta Gminy Ojrzeń.  

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2022 r. znak SKO/I/V/2112/2021 Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie uchyliło zaskarżone postanowienie w całości                         
i uzgodniło przedłożony przez Starostę Ciechanowskiego projekt decyzji udzielającej koncesji 
na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Kicin w granicach działek nr ew. 162 i 164, 
obręb Kicin gm. Ojrzeń, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.  

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze podejmowanie i wykonywanie 
działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona 
przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej 
ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania 
nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.  

Działalność polegająca na wydobywaniu  kruszywa naturalnego ze złoża Kicin,                 
w granicach działek nr ew. 162 i 164, obręb Kicin gm. Ojrzeń, nie naruszy sposobu 
wykorzystania nieruchomości ustalonego w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń.  

Kolegium nie stwierdziło również aby wydobywanie kruszywa naturalnego                           
na ww. działkach naruszało jakiekolwiek przepisy odrębne.  

Przedsiębiorca uprawniony jest do wydobywania kopaliny w granicach 
udokumentowanego złoża, którego granice przedstawione zostały w zatwierdzonej 
„Dokumentacji geologicznej złoża piasku ze żwirem i pisku skaleniowo – kwarcowego Kicin  
w kat. C1 działki nr ew. 162 i 164 obręb Kicin, miejscowość: Kicin, gmina: Ojrzeń, powiat: 
ciechanowski, województwo: mazowieckie”, (decyzja Starosty Ciechanowskiego dnia                 
18 czerwca 2016 r. znak RSD.6528.2.2016).  

W trybie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Ciechanowski  
pismem z dnia 26 stycznia 2022 r. znak WR-GOŚ.6522.8.2021 zawiadomił strony o 
zakończeniu postępowania administracyjnego dając tym samym możliwość wypowiedzenie                             
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strony nie zapoznały                           
się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, jak również nie wniosły uwag ani zastrzeżeń.  
 Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji. 
 

P o u c z e n i e   

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego           
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 1 i 2 kpa). 

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu                 
(art. 130 § 1 kpa). 

3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa). 



 

 6 

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa                
do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa). 

5. Zgodnie z treścią art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję. 

6. Zgodnie z treścią art. 127a § 2 kpa 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. W przypadku złożenia przez 
stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2)     
nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego. 

  
 
Z up. S T A R O S T Y 

      /-/ mgr inż. Małgorzata Bola 
                                                                                 Kierownik Wydziału Rolnictwa 
                   i Środowiska 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Pan Marek Wiśniewski   
 ul. Pod Wróblem 4, 06 – 100 Pułtusk  
2. Pozostałe strony według wykazu 
3. aa ad 

 
Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Ojrzeń 
ul. Ciechanowska 27, 06 – 456 Ojrzeń 

2. Minister Klimatu i Środowiska  
ul. Wawelska 52/54,  00 – 922 Warszawa  

3. Marszałek Województwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa  

4. Wyższy Urząd Górniczy  
ul. Poniatowskiego 31, 40 – 055 Katowice 

5. Okręgowy Urząd Górniczy  
ul. Wilcza 46, 00 – 679 Warszawa 

6. Państwowy Instytut Geologiczny Rejestr Obszarów Górniczych  
ul. Rakowiecka 4, 00 – 975 Warszawa  

7. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa  

 
 
 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz częścią I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923) opłatę skarbową za wydanie niniejszej decyzji w wysokości                       
616  złotych (słownie: sześćset szesnaście złotych) wpłacono w dniu 06.10.2021 r. Potwierdzenie w aktach 
sprawy.  
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