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USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze.

Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio
do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie bezzbiornikowego magazyno-
wania substancji oraz sk∏adowania odpa-
dów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, z wyjàtkiem takiej
dzia∏alnoÊci prowadzonej w odkrywko-
wych wyrobiskach górniczych.

Art. 3. Je˝eli wymaga tego potrzeba zapewnienia
bezpieczeƒstwa powszechnego, bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy oraz ochrony Êro-
dowiska, Rada Ministrów, w drodze rozpo-
rzàdzenia, obejmie przepisami ustawy,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, prowadzenie okre-
Êlonych robót podziemnych z zastosowa-
niem techniki górniczej, okreÊlajàc miejsce
oraz cel wykonywanych robót i zakres sto-
sowania ustawy.”;

2) w art. 5:

a) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W rozumieniu ustawy wszystkie kopaliny
wyst´pujàce w granicach obszarów mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej sà kopalina-
mi podstawowymi.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „w ust. 2” dodaje si´ wy-
razy „i ust. 2a”,

c) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli:

1) z∏o˝a wód podziemnych zaliczonych do
solanek, wód leczniczych i termalnych,
majàc na wzgl´dzie ich szczególne walo-
ry wynikajàce z mineralizacji, w∏asnoÊci
fizycznych i chemicznych, iloÊci i warun-
ków wyst´powania,

2) z∏o˝a innych kopalin leczniczych o szcze-
gólnie cennych walorach ze wzgl´du na
rodzaj i jakoÊç kopaliny.

6. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e zaliczyç kopalin´ pospolità, wyst´pujà-
cà w okreÊlonym z∏o˝u lub okreÊlonej jedno-
stce geologicznej, do kopalin podstawo-
wych, bioràc pod uwag´ jej rodzaj, iloÊç lub
warunki zalegania.”; 



3) w art. 6:

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 

„2) pracà geologicznà jest projektowanie i wy-
konywanie badaƒ w celu ustalenia budowy
geologicznej kraju, a zw∏aszcza poszukiwa-
nia i rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wód pod-
ziemnych, okreÊlania warunków geologicz-
no–in˝ynierskich, oraz sporzàdzanie map
i dokumentacji geologicznych,

3) robotà geologicznà jest wykonywanie w ra-
mach prac geologicznych wszelkich czynno-
Êci poni˝ej powierzchni ziemi, w tym wyko-
nywanych przy u˝yciu materia∏ów wybucho-
wych, oraz likwidacja wyrobisk po tych czyn-
noÊciach, z wy∏àczeniem prac dotyczàcych
ustalania geotechnicznych warunków posa-
dawiania obiektów budowlanych,”

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zak∏adem górniczym jest wyodr´bniony
technicznie i organizacyjnie zespó∏ Êrodków
s∏u˝àcych bezpoÊrednio do wydobywania
kopaliny ze z∏o˝a, w tym wyrobiska górnicze,
obiekty budowlane oraz technologicznie
zwiàzane z nimi obiekty i urzàdzenia przerób-
cze,”

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) terenem górniczym jest przestrzeƒ obj´ta
przewidywanymi szkodliwymi wp∏ywami ro-
bót górniczych zak∏adu górniczego,”

d) dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) wyrobiskiem górniczym jest przestrzeƒ
w nieruchomoÊci gruntowej lub w góro-
tworze powsta∏a w wyniku robót górni-
czych,

11) robotami górniczymi jest wykonywanie, za-
bezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk
górniczych w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià regu-
lowanà ustawà.”;

4) art. 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„Art. 11. 1. Ustanowienie u˝ytkowania górniczego
mo˝e byç poprzedzone przetargiem, je-
˝eli przepisy ustawy nie stanowià ina-
czej.

2. Z zastrze˝eniem art. 12 ust. 1, ustano-
wienie u˝ytkowania górniczego, obej-
mujàcego poszukiwanie, rozpoznawa-
nie lub wydobywanie gazu ziemnego,
ropy naftowej oraz jej naturalnych po-
chodnych, a tak˝e metanu z w´gla ka-
miennego, poprzedza si´ przetargiem.

3. Organami w∏aÊciwymi do przeprowa-
dzenia przetargu na nabycie prawa
u˝ytkowania górniczego sà organy
w∏aÊciwe do udzielania koncesji.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zasady zamieszczania ob-
wieszczeƒ o przetargu na nabycie pra-

wa u˝ytkowania górniczego i dane, któ-
re powinny byç zamieszczone w ob-
wieszczeniu, wymagania, jakie powi-
nien spe∏niaç oferent oraz jakim powin-
na odpowiadaç oferta, termin sk∏ada-
nia ofert oraz zakoƒczenia przetargu,
a tak˝e zasady i tryb organizowania
i przeprowadzania przetargu, w tym
powo∏ywania i pracy komisji przetargo-
wej.

5. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdze-
nie, o którym mowa w ust. 4, b´dzie kie-
rowa∏a si´ potrzebà zapewnienia obiek-
tywnych i niedyskryminujàcych kryte-
riów wyboru oferenta na nabycie u˝yt-
kowania górniczego.

Art. 12. 1. Ten, kto rozpozna∏ i udokumentowa∏
z∏o˝e kopaliny, stanowiàce przedmiot
w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, oraz spo-
rzàdzi∏ dokumentacj´ geologicznà z do-
k∏adnoÊcià wymaganà do uzyskania
koncesji na wydobywanie kopaliny,
mo˝e ˝àdaç ustanowienia na jego rzecz
u˝ytkowania górniczego z pierwszeƒ-
stwem przed innymi.

2. Spory w sprawach, o których mowa
w ust. 1, rozstrzygajà sàdy powszech-
ne.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1,
wygasa z up∏ywem dwóch lat od dnia
pisemnego zawiadomienia o przyj´ciu
dokumentacji przez organ administra-
cji geologicznej.”;

5) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W odniesieniu do dzia∏alnoÊci, na którà ustawa
nie wymaga koncesji, uprawnienia Skarbu
Paƒstwa, okreÊlone w art. 7 ust. 2, wykonujà
wojewodowie. W odniesieniu do takiej dzia∏al-
noÊci, lecz prowadzonej w granicach obszarów
morskich Rzeczypospolitej Polskiej, organem
w∏aÊciwym jest minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, dzia∏ajàcy w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki mor-
skiej.”;

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Koncesji wymaga dzia∏alnoÊç gospo-
darcza w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania
z∏ó˝ kopalin, 

2) wydobywania kopalin ze z∏ó˝,

3) bezzbiornikowego magazynowania
substancji oraz sk∏adowania odpa-
dów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych.

2. Do koncesjonowania dzia∏alnoÊci,
o której mowa w ust. 1, stosuje si´ prze-
pisy o dzia∏alnoÊci gospodarczej, chyba
˝e ustawa stanowi inaczej.
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3. Koncesji na dzia∏alnoÊç gospodarczà
okreÊlonà w ust. 1 udziela si´ na czas
oznaczony, nie krótszy ni˝ 3 miesiàce.”;

7) w art. 16: 

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Koncesji na dzia∏alnoÊç:

1) okreÊlonà w art. 15 ust. 1, wykonywanà
w granicach obszarów morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 

2) w zakresie poszukiwania, rozpoznawania
i wydobywania kopalin podstawowych
wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1—3, so-
lanek, wód leczniczych i termalnych oraz
innych kopalin leczniczych zaliczonych do
kopalin podstawowych na podstawie
art. 5 ust. 6,

3) okreÊlonà w art. 15 ust. 1 pkt 3
— udziela minister w∏aÊciwy do spraw Êro-
dowiska.

2. Z zastrze˝eniem przepisów ust. 1 i 2a, konce-
sji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wy-
dobywanie kopalin podstawowych i pospoli-
tych udziela wojewoda.

2a. Koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin pospolitych, je˝eli
jednoczeÊnie spe∏nione sà odpowiednio na-
st´pujàce wymagania:

1) obszar zamierzonej dzia∏alnoÊci nie prze-
kroczy powierzchni 2 ha,

2) wydobycie kopaliny w roku kalendarzo-
wym nie przekroczy 20 000 m3,

3) dzia∏alnoÊç b´dzie prowadzona bez u˝ycia
materia∏ów wybuchowych 

— udziela starosta.

3. Udzielenie koncesji na:

1) wydobywanie kopalin podstawowych wy-
maga uzgodnienia z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw gospodarki,

2) wydobywanie kopalin leczniczych wyma-
ga opinii ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia,

3) dzia∏alnoÊç w granicach obszarów mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga
uzgodnienia z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki morskiej,

4) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydoby-
wanie rud pierwiastków promieniotwór-
czych wymaga opinii Prezesa Paƒstwowej
Agencji Atomistyki,

5) wydobywanie kopalin z gruntów pod wo-
dami Êródlàdowymi oraz z obszarów nara-
˝onych na niebezpieczeƒstwo powodzi
wymaga opinii organu odpowiedzialnego
za utrzymanie wód oraz uzgodnienia z or-
ganem w∏aÊciwym do wydania pozwole-
nia wodnoprawnego,

6) dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 2a, wy-
maga uzgodnienia z w∏aÊciwym wojewo-
dà oraz z w∏aÊciwym organem nadzoru
górniczego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Udzielenie koncesji na dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, a tak˝e ka˝da
jej zmiana, z wyjàtkiem takiej dzia∏alnoÊci
wykonywanej w granicach obszarów mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga
uzgodnienia z w∏aÊciwym wójtem, burmi-
strzem albo prezydentem miasta. Uzgodnie-
nie nast´puje na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W razie braku takiego planu, stosuje si´ od-
powiednio przepisy o ustalaniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.”;

8) w art. 18:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 1 i 2,

c) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Dane obj´te wnioskiem nale˝y uzupe∏niç do-
wodami ich istnienia, w szczególnoÊci przez
do∏àczenie za∏àczników graficznych sporzà-
dzonych zgodnie z wymaganiami dotyczàcy-
mi map górniczych.

3. Organ koncesyjny mo˝e zobowiàzaç wnio-
skodawc´ do przedstawienia danych okre-
Êlajàcych stan prawny nieruchomoÊci obj´-
tych wp∏ywami zamierzonej dzia∏alnoÊci,
a w przypadku nieruchomoÊci o nieuregulo-
wanym stanie prawnym — danych z ewiden-
cji gruntów i budynków. Organ koncesyjny
mo˝e równie˝ ˝àdaç z∏o˝enia kopii wniosku
koncesyjnego wraz z za∏àcznikami.”;

9) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Do wniosku o udzielenie koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin,
poza wymaganiami okreÊlonymi w
art. 18, nale˝y do∏àczyç projekt prac geo-
logicznych.”;

10) w art. 20:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) projektowane po∏o˝enie obszaru górniczego
i terenu górniczego oraz ich granic.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
do∏àczyç:

1) dowód istnienia prawa przys∏ugujàcego
wnioskodawcy do wykorzystania doku-
mentacji geologicznej w celu ubiegania
si´ o koncesj´,

2) projekt zagospodarowania z∏o˝a, zaopi-
niowany przez w∏aÊciwy organ nadzoru
górniczego,
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3) dowód istnienia prawa przys∏ugujàcego
wnioskodawcy do nieruchomoÊci grunto-
wej, w granicach której ma byç wykony-
wana zamierzona dzia∏alnoÊç w zakresie
wydobywania kopaliny metodà odkryw-
kowà, lub dowód przyrzeczenia jego usta-
nowienia.”, 

c) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu: 

„3. Wymagania okreÊlonego w ust. 2 pkt 3 nie
stosuje si´ do wniosku o udzielenie koncesji
na wydobywanie w´gla brunatnego.

4. Organ koncesyjny mo˝e ˝àdaç przed∏o˝enia
dokumentacji geologicznej.

5. Wymagania okreÊlonego w ust. 2 pkt 2 nie
stosuje si´ do wniosku o udzielenie koncesji
na wydobywanie kopalin pospolitych w za-
kresie uregulowanym art. 16 ust. 2a.”;

11) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na bez-
zbiornikowe magazynowanie substan-
cji oraz sk∏adowanie odpadów w góro-
tworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych, poza wymaganiami
przewidzianymi w art. 18, powinien
okreÊlaç:

1) rodzaj, iloÊç i w∏aÊciwoÊci substancji
lub odpadów,

2) aktualne i przewidywane warunki
geologiczne, hydrogeologiczne
i geologiczno-in˝ynierskie,

3) technologi´ magazynowania lub
sk∏adowania,

4) projektowane granice przestrzeni,
w której przewiduje si´ bezzbiorniko-
we magazynowanie substancji lub
sk∏adowanie odpadów, oraz granice
przestrzeni obj´tej przewidywanymi
szkodliwymi wp∏ywami takiej dzia-
∏alnoÊci.

2. W razie zamierzonego sk∏adowania od-
padów promieniotwórczych w góro-
tworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych, do wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç ze-
zwolenie Prezesa Paƒstwowej Agencji
Atomistyki, je˝eli wydania tego zezwo-
lenia wymagajà przepisy Prawa atomo-
wego.”;

12) skreÊla si´ art. 24;

13) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koncesja na wydobywanie kopalin, poza wy-
maganiami przewidzianymi w art. 22, powin-
na ponadto wyznaczaç granice obszaru i te-
renu górniczego oraz okreÊlaç zasoby z∏o˝a
kopaliny mo˝liwe do wydobycia, a tak˝e mi-
nimalny stopieƒ ich wykorzystania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli rzeczywiste szkodliwe wp∏ywy robót
górniczych zak∏adu górniczego przekroczà
granice okreÊlonego w koncesji terenu gór-
niczego, organ koncesyjny zmienia decyzj´
w zakresie dotyczàcym granic terenu górni-
czego.”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Koncesja na dzia∏alnoÊç, o której mowa w art.
15 ust. 1 pkt 3, powinna tak˝e wyznaczaç gra-
nice przestrzeni bezzbiornikowego magazy-
nowania substancji lub sk∏adowania odpa-
dów oraz granice przestrzeni obj´tej przewi-
dywanymi szkodliwymi wp∏ywami takiej
dzia∏alnoÊci. Przy wyznaczaniu tych granic
stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.”;

14) dodaje si´ art. 26a, 26b i 26c w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Je˝eli nie sprzeciwia si´ temu interes
publiczny zwiàzany z ochronà Êrodo-
wiska, zw∏aszcza z racjonalnà gospo-
darkà z∏o˝ami kopalin, bàdê szczegól-
nie wa˝ny interes gospodarki narodo-
wej, organ koncesyjny jest obowiàza-
ny, za zgodà przedsi´biorcy, na rzecz
którego koncesja zosta∏a wydana, do
przeniesienia tej koncesji na rzecz
podmiotu, który:

1) wyra˝a zgod´ na wszystkie wynika-
jàce z niej warunki,

2) w zakresie niezb´dnym do wykony-
wania zamierzonej dzia∏alnoÊci wy-
ka˝e si´ prawem do nieruchomoÊci
gruntowej, prawem u˝ytkowania
górniczego, bàdê przyrzeczeniem
ich uzyskania, z zastrze˝eniem
art. 20 ust. 3,

3) wyka˝e, i˝ jest w stanie spe∏niç wy-
magania zwiàzane z wykonywa-
niem zamierzonej dzia∏alnoÊci. 

2. Przeniesienie koncesji, o której mowa
w ust. 1, powoduje równie˝ przenie-
sienie praw i obowiàzków wynikajà-
cych z innych decyzji podj´tych na
podstawie ustawy.

3. W razie podj´cia decyzji, o której mo-
wa w ust. 1, organ koncesyjny mo˝e,
w drodze odr´bnej decyzji, zmieniç
warunki zabezpieczenia, o których
mowa w art. 17.

Art. 26b. Odmowa udzielenia koncesji mo˝e na-
stàpiç, je˝eli zamierzona dzia∏alnoÊç na-
rusza wymagania ochrony Êrodowiska,
w tym zwiàzane z racjonalnà gospodar-
kà z∏o˝ami kopalin, równie˝ w zakresie
wydobycia kopalin towarzyszàcych,
bàdê uniemo˝liwia wykorzystanie nieru-
chomoÊci zgodnie z ich przeznaczeniem.

Art. 26c. 1. Przedsi´biorca, który uzyska∏ koncesj´
na dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 15
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ust. 1 pkt 2 i 3, obowiàzany jest utwo-
rzyç fundusz likwidacji zak∏adu górni-
czego, zwany dalej «funduszem», chy-
ba ˝e obowiàzek taki wynika z odr´b-
nych przepisów.

2. Przedsi´biorca, o którym mowa w
ust. 1, prowadzàcy:

1) wydobywanie kopaliny systemem
podziemnym lub otworowym, bez-
zbiornikowe magazynowanie sub-
stancji lub sk∏adowanie odpadów
w górotworze, w tym w podziem-
nych wyrobiskach górniczych, prze-
znacza na fundusz równowartoÊç od
3% do 10% odpisów amortyzacyj-
nych od Êrodków trwa∏ych zak∏adu
górniczego, ustalanych stosownie
do przepisów o podatku dochodo-
wym,

2) wydobywanie kopaliny systemem
odkrywkowym przeznacza na fun-
dusz równowartoÊç 10% nale˝nej
op∏aty eksploatacyjnej, o której mo-
wa w art. 84.

3. Przedsi´biorca gromadzi Êrodki fundu-
szu na wyodr´bnionym rachunku ban-
kowym, dokonujàc wp∏at na fundusz
poczàwszy od dnia powstania obo-
wiàzku uiszczania op∏aty eksploatacyj-
nej albo od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci,
o której mowa w ust. 2 pkt 1, nieobj´-
tej obowiàzkiem uiszczania op∏aty eks-
ploatacyjnej, do rozpocz´cia likwidacji
zak∏adu górniczego.

4. Ârodki funduszu stanowià koszty uzy-
skania przychodów w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym
i mogà byç wykorzystane wy∏àcznie
w celu pokrycia kosztów likwidacji za-
k∏adu górniczego lub jego oznaczonej
cz´Êci, równie˝ w razie upad∏oÊci
przedsi´biorcy.

5. O ile ustawa nie stanowi inaczej, bank
rozpoczyna dokonywanie wyp∏at z fun-
duszu wy∏àcznie po przedstawieniu
przez przedsi´biorc´ ostatecznej decy-
zji w∏aÊciwego organu nadzoru górni-
czego zatwierdzajàcej plan ruchu likwi-
dowanego zak∏adu górniczego lub je-
go oznaczonej cz´Êci, a w przypadku
przedsi´biorcy wydobywajàcego ko-
palin´ pospolità w warunkach okreÊlo-
nych w art. 16 ust. 2a — po przedsta-
wieniu decyzji stwierdzajàcej wyga-
Êni´cie koncesji.

6. Przedsi´biorca jest obowiàzany przed-
stawiaç organowi koncesyjnemu oraz
organowi nadzoru górniczego, na ich
˝àdanie, aktualne wyciàgi z rachunku
bankowego, na którym gromadzi Êrod-
ki funduszu, a tak˝e informacje o spo-
sobie ich wykorzystania.

7. Ârodki funduszu nie podlegajà egzeku-
cji, z wyjàtkiem przypadków, gdy egze-
kucja jest prowadzona w zwiàzku z nie-
wykonaniem przez przedsi´biorc´
obowiàzków w zakresie likwidacji za-
k∏adu górniczego lub jego oznaczonej
cz´Êci.

8. Po zakoƒczeniu likwidacji zak∏adu gór-
niczego organ nadzoru górniczego, po
zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, wy-
ra˝a zgod´ na likwidacj´ funduszu.

9. OkreÊlone w ust. 1—8 wymagania sto-
suje si´ odpowiednio do nast´pcy
prawnego przedsi´biorcy, który przej-
muje niewykorzystane Êrodki fundu-
szu.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady:

1) tworzenia i funkcjonowania fundu-
szu,

2) ustalania wysokoÊci równowartoÊci
odpisów, o których mowa w ust. 2
pkt 1, w zale˝noÊci od rodzaju i za-
kresu prowadzonej dzia∏alnoÊci,

3) ustalania terminów przekazywania
Êrodków na fundusz,

4) wykorzystania Êrodków funduszu, 

kierujàc si´ metodà i wielkoÊcià pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci oraz jej szkodli-
woÊcià dla Êrodowiska, a tak˝e potrze-
bà skutecznego zabezpieczenia Êrod-
ków na likwidacj´ zak∏adów górni-
czych.”;

15) skreÊla si´ art. 27;

16) w art. 28:

a) w ust. 1 w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „lub upad∏o-
Êci”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie og∏oszenia upad∏oÊci przedsi´bior-
cy, organ koncesyjny w drodze decyzji mo-
˝e cofnàç koncesj´ bez odszkodowania.”;

17) w art. 29:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Cofni´cie albo wygaÊni´cie koncesji nie
zwalnia dotychczasowego przedsi´biorcy
z wykonania okreÊlonych w niej obowiàzków
dotyczàcych ochrony Êrodowiska oraz obo-
wiàzków zwiàzanych z likwidacjà zak∏adu
górniczego.

2. Zakres i sposób wykonania obowiàzków,
o których mowa w ust. 1, ustala organ kon-
cesyjny w decyzji o cofni´ciu koncesji albo
w decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie konce-
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sji, w uzgodnieniu z w∏aÊciwym wójtem, bur-
mistrzem lub prezydentem miasta.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do podmiotu, na który na∏o˝ono obowiàzki
okreÊlone w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy dotyczàce przedsi´biorcy.”;

18) dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. Kopie decyzji wydawanych na podsta-
wie przepisów niniejszego rozdzia∏u or-
gan koncesyjny przesy∏a do wiadomoÊci
w∏aÊciwym miejscowo organom admi-
nistracji geologicznej i nadzoru górni-
czego.”;

19) skreÊla si´ art. 30;

20) w art. 31:

a) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 1,
stwierdza:

1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
z zastrze˝eniem pkt 2,

2) wojewoda — w odniesieniu do osób
ubiegajàcych si´ o uzyskanie uprawnieƒ
do wykonywania czynnoÊci dozoru geo-
logicznego nad pracami geologicznymi,
z wyjàtkiem badaƒ geofizycznych oraz
uprawnieƒ do kierowania w terenie ro-
botami geologicznymi wykonywanymi
poza granicami obszaru górniczego, wy-
konywanymi bez u˝ycia materia∏ów wy-
buchowych, albo gdy projektowana g∏´-
bokoÊç wyrobiska nie przekracza
100 m.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kie-
rujàc si´ wymaganiami w zakresie bezpie-
czeƒstwa powszechnego, prawid∏owoÊci
wykonywania prac geologicznych oraz po-
trzebami ochrony Êrodowiska, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) kategorie prac geologicznych,

2) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymaga-
ne od osób wykonujàcych, dozorujàcych
i kierujàcych okreÊlonymi kategoriami
prac geologicznych,

3) sposób post´powania w sprawach stwier-
dzania kwalifikacji,

4) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyj-
nych, sk∏ad komisji egzaminacyjnej do
sprawdzania wiadomoÊci kandydatów
oraz zakres wiadomoÊci podlegajàcych
sprawdzeniu,

5) wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze stwierdza-
niem kwalifikacji, sposób ich uiszczania
oraz wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków
komisji egzaminacyjnej.”,

c) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Stwierdzenia kwalifikacji dokonuje si´ przez
wydanie Êwiadectwa.

4. Organ administracji geologicznej w∏aÊciwy
do stwierdzenia kwalifikacji odmawia, w dro-
dze decyzji administracyjnej, dopuszczenia
do egzaminu kandydata niespe∏niajàcego
wymagaƒ okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie ust. 2.”;

21) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prace geologiczne obejmujàce roboty geolo-
giczne mogà byç wykonywane tylko na podsta-
wie projektu prac geologicznych.”;

22) w art. 33:

a) w ust. 2 wyrazy „Ministrem Transportu i Gospo-
darki Morskiej” zast´puje si´ wyrazami „mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki mor-
skiej”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Projekt zatwierdza si´ na czas oznaczony.”;

23) w art. 35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca prac geologicznych jest zobo-
wiàzany zg∏osiç zamiar przystàpienia do wy-
konywania robót geologicznych organowi
nadzoru górniczego oraz zarzàdowi gminy
w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce wykony-
wanych robót.”,

b) skreÊla si´ ust. 3;

24) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. Do wykonywania robót geologicznych
stosuje si´ odpowiednio przepisy o ruchu
zak∏adu górniczego, z zastrze˝eniem prze-
pisów art. 67a.”;

25) w art. 39 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosuje si´
do prac i robót geologicznych zwiàzanych z ru-
chem zak∏adu górniczego.”;

26) w art. 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentacj´ geologicznà z∏o˝a kopaliny
sporzàdza si´ w celu okreÊlenia granic z∏o˝a,
jego zasobów oraz geologicznych warunków
wyst´powania.”,

b) w ust. 2:

— skreÊla si´ pkt 4,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) hydrogeologiczne i inne geologiczno-
-górnicze warunki wyst´powania z∏o˝a,”

— skreÊla si´ pkt 6,
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c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadku gdy dokumentacja geologiczna
ma stanowiç podstaw´ do udzielenia konce-
sji na wydobywanie kopalin, stopieƒ rozpo-
znania z∏o˝a powinien umo˝liwiç opracowa-
nie projektu zagospodarowania z∏o˝a oraz
wskazanie mo˝liwoÊci i kierunków rekulty-
wacji terenów poeksploatacyjnych.

4. Dokumentacj´ geologicznà sporzàdza si´
z uwzgl´dnieniem kryteriów bilansowoÊci
zasobów z∏ó˝ kopalin. W∏aÊciwy organ admi-
nistracji geologicznej mo˝e zezwoliç, w dro-
dze decyzji, na zmian´ kryteriów bilansowo-
Êci.”;

27) w art. 42:

a) w ust. 1 w pkt 2: 

— lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) projektowaniem odwodnieƒ do wydoby-
wania kopalin ze z∏ó˝,”

— lit. f) otrzymuje brzmienie: 

„f) ustanawianiem obszarów ochronnych
zbiorników wód podziemnych,”

— dodaje si´ lit. g) w brzmieniu: 

„g) zakoƒczeniem lub zmianà poziomu od-
wadniania likwidowanych zak∏adów gór-
niczych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Poza wymaganiami, o których mowa
w ust. 2, dokumentacja hydrogeologiczna
powinna równie˝ okreÊlaç, stosownie do po-
trzeb:
1) zasoby i depresj´ w oznaczonych pozio-

mach wodonoÊnych oraz w oznaczonym
czasie, 

2) techniczne mo˝liwoÊci wydobycia wody, 
3) techniczne mo˝liwoÊci zat∏aczania wód do

górotworu,
4) wp∏yw, jaki na stosunki wodne wywiera

bezzbiornikowe magazynowanie substan-
cji w górotworze lub sk∏adowanie odpa-
dów,

5) granice projektowanych stref ochronnych
uj´ç wód podziemnych oraz obszarów
ochronnych zbiorników wód podziem-
nych,

6) ocen´ hydrogeologicznà i prognoz´ skut-
ków po zakoƒczeniu odwodnienia zak∏a-
dów górniczych,

7) rodzaj, charakter i stopieƒ zanieczyszczeƒ
gruntów i wód podziemnych.”;

28) w art. 43:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustalania geotechnicznych warunków po-
sadawiania obiektów budowlanych,”

— skreÊla si´ pkt 3,

b) w ust. 2 w pkt 2 wyraz „in˝ynierskich” zast´puje
si´ wyrazem „budowlanych”;

29) skreÊla si´ art. 44;

30) w art. 45: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentacj´ geologicznà przekazuje si´
w czterech egzemplarzach w∏aÊciwemu or-
ganowi administracji geologicznej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W terminie 2 miesi´cy od dnia otrzymania
dokumentacji geologicznej organ, o którym
mowa w ust. 1, zawiadamia pisemnie
o przyj´ciu dokumentacji bez zastrze˝eƒ,
a w przypadku gdy dokumentacja nie odpo-
wiada wymaganiom okreÊlonym w przepi-
sach prawa, za˝àda, w drodze decyzji, uzu-
pe∏nienia lub poprawienia dokumentacji.
W terminie jednego miesiàca od dnia otrzy-
mania uzupe∏nionej lub poprawionej doku-
mentacji organ zawiadamia o przyj´ciu jej
bez zastrze˝eƒ.”,

c) skreÊla si´ ust. 4;

31) w art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zmiany dokumentacji geologicznej stosuje
si´ przepisy art. 45.”;

32) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47.1. Prawo do informacji uzyskanych w wy-
niku prac geologicznych przys∏uguje
Skarbowi Paƒstwa.

2. Prawem do informacji geologicznej roz-
porzàdza Skarb Paƒstwa, z zastrze˝e-
niem ust. 3 i 4.

3. Ten, kto poniós∏ koszt wykonania prac
geologicznych prowadzonych na mocy
decyzji wydanych na podstawie ustawy,
ma wy∏àczne prawo do nieodp∏atnego
wykorzystywania uzyskanych w ich wy-
niku informacji geologicznych w celach
badawczych, naukowych, jak równie˝
w celu wykonywania dzia∏alnoÊci regu-
lowanej ustawà. Prawo to wygasa
z up∏ywem 5 lat od utraty mocy odpo-
wiedniej decyzji, na podstawie której
wykonano prace b´dàce êród∏em infor-
macji, lub zezwalajàcej na wykonywa-
nie innej dzia∏alnoÊci regulowanej usta-
wà albo przepisami odr´bnymi. Je˝eli
koncesja lub decyzja o zatwierdzeniu
projektu prac geologicznych nie stano-
wi inaczej, ten, komu przys∏uguje prawo
wykorzystywania uzyskanych w ten
sposób informacji geologicznych, mo˝e
udost´pniç je innym podmiotom.

4. Podmiot ubiegajàcy si´ o koncesj´ na
poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝
kopalin albo podmiot zamierzajàcy pro-
wadziç badania naukowe lub prace geo-
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logiczne, których wykonywanie nie wy-
maga uzyskania koncesji, ma prawo do
nieodp∏atnego wykorzystania informa-
cji geologicznej przys∏ugujàcej Skarbo-
wi Paƒstwa w celu sporzàdzenia projek-
tu prac geologicznych lub wykonywania
opracowaƒ naukowych.

5. Je˝eli informacja geologiczna, do której
prawa przys∏ugujà Skarbowi Paƒstwa,
zawarta jest w dokumentacji geologicz-
nej, rozporzàdzenie nià nast´puje wy-
∏àcznie na czas oznaczony.

6. Ten, kto prowadzi dzia∏alnoÊç na pod-
stawie ustawy, jest obowiàzany do bie-
˝àcego przekazywania organom admi-
nistracji geologicznej informacji geolo-
gicznych, o których mowa w ust. 1,
w tym próbek wraz z wynikami ich ba-
daƒ. Zakres i harmonogram przedsta-
wiania informacji oraz próbek mo˝e
okreÊlaç odpowiednio koncesja lub de-
cyzja o zatwierdzeniu projektu prac geo-
logicznych.

7. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà ˝àdaç od Skarbu Paƒstwa nieod-
p∏atnego udost´pnienia informacji,
o których mowa w ust. 1, dotyczàcych
ich terytoriów, niezb´dnych do wykony-
wania ich zadaƒ w∏asnych. Informacje
uzyskane w tym trybie nie mogà byç
wykorzystywane przez jednostki samo-
rzàdu terytorialnego do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej ani udost´p-
niane innym podmiotom. W sprawach
spornych orzekajà sàdy powszechne.

8. Przychody z tytu∏u rozporzàdzania pra-
wem do informacji geologicznej, nale-
˝àcej do Skarbu Paƒstwa, pozostajà
w dyspozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa i stanowià Êro-
dek specjalny w rozumieniu przepisów
o finansach publicznych.

9. Przychody, o których mowa w ust. 8,
przeznacza si´ na pokrycie kosztów:

1) przechowywania, udost´pniania i ob-
rotu informacjà geologicznà,

2) pozyskiwania nowych informacji
geologicznych, w tym sporzàdzania
dokumentacji geologicznych.

10. W zakresie spraw, o których mowa
w ust. 1, 2, 4, 5 i 7—9, zadania Skarbu
Paƒstwa wykonuje minister w∏aÊciwy
do spraw Skarbu Paƒstwa.”;

33) art. 48—50 otrzymujà brzmienie:

„Art. 48. Udokumentowane z∏o˝a kopalin oraz
udokumentowane wody podziemne,
w granicach projektowanych stref
ochronnych uj´ç oraz obszarów ochron-
nych zbiorników wód podziemnych,
uwzgl´dnia si´ w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Art. 49. Na podstawie dokumentacji geologicz-
nych i ewidencji zasobów minister w∏aÊci-
wy do spraw Êrodowiska sporzàdza co-
rocznie krajowy bilans zasobów z∏ó˝ ko-
palin.

Art. 50. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe wymagania, jakim po-
winny odpowiadaç projekty prac
geologicznych, a tak˝e zasady przed-
k∏adania do zatwierdzania projektów
prac geologicznych, których wyko-
nywanie nie wymaga uzyskania kon-
cesji,

2) szczegó∏owe wymagania, jakim po-
winny odpowiadaç:

a) dokumentacje geologiczne z∏ó˝
kopalin,

b) dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczno-in˝ynierskie,

3) kryteria bilansowoÊci z∏ó˝ kopalin,
z wy∏àczeniem kopalin, o których
mowa w art. 16 ust. 2a, oraz przypad-
ki, w których mo˝na dopuÊciç zmia-
n´ kryteriów bilansowoÊci, 

4) szczegó∏owe wymagania, jakim po-
winny odpowiadaç operaty ewiden-
cyjne zasobów z∏ó˝ kopalin, 

5) zasady gromadzenia i udost´pniania
próbek i dokumentacji geologicz-
nych, sposób post´powania z nimi,
a tak˝e zakres ochrony informacji
oraz próbek geologicznych uzyska-
nych w wyniku prowadzenia prac
geologicznych,

6) przypadki, w których konieczne jest
sporzàdzenie innej dokumentacji
geologicznej ni˝ okreÊlona w niniej-
szym rozdziale, szczegó∏owe wyma-
gania, jakim powinna odpowiadaç
taka dokumentacja oraz zasady i tryb
post´powania z nià,

7) sposób i zakres wykonywania obo-
wiàzku udost´pniania i przekazywa-
nia informacji oraz próbek organom
administracji geologicznej przez wy-
konawc´ prac geologicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska:

1) wydajàc rozporzàdzenia, o których
mowa w ust. 1 pkt 1—4 i 6, b´dzie kie-
rowa∏ si´ wymaganiami w zakresie
ochrony Êrodowiska, potrzebà ochro-
ny zasobów kopalin lub wód pod-
ziemnych, a ponadto, w przypadku
rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. a), uzale˝ni szczegó-
∏owe wymagania od stanu skupienia
kopaliny, rozmiarów dzia∏alnoÊci,
a tak˝e od kategorii rozpoznania z∏o˝a,
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2) wydajàc rozporzàdzenia, o których
mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, uwzgl´dni
potrzeb´ zró˝nicowania wymagaƒ
dotyczàcych przechowywania, udo-
st´pniania i likwidowania próbek
geologicznych, a tak˝e przypadki od-
st´pstw od tych wymagaƒ, w zale˝-
noÊci od rodzaju próbek i ich znacze-
nia dla celów stratygraficznych i na-
ukowych.”;

34) w art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podstawà wyznaczenia obszaru górniczego jest
dokumentacja geologiczna i projekt zagospo-
darowania z∏o˝a.”;

35) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. Rejestr obszarów górniczych prowadzi
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje tak˝e przestrzenie wyznaczone do
prowadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w art. 2. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia rejestru obszarów
górniczych, dane podlegajàce wpisowi
do rejestru oraz dokumenty przecho-
wywane w rejestrze, a tak˝e zakres
i sposób udost´pniania oraz przekazy-
wania danych zawartych w rejestrze.

4. W rozporzàdzeniu wydanym na pod-
stawie ust. 3 minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska zapewni, aby rejestr
stanowi∏ wyczerpujàcà ewidencj´ ob-
szarów górniczych utworzonych na te-
renie ca∏ego kraju, a ponadto uwzgl´d-
ni zró˝nicowanie dost´pnoÊci danych,
przewidujàc, które dane b´dà mia∏y
charakter powszechnie dost´pny, a któ-
re b´dà dost´pne wy∏àcznie dla przed-
si´biorców, których dotyczà.”;

36) w art. 53: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Plan, o którym mowa w ust. 1, mo˝e w szcze-
gólnoÊci okreÊliç obiekty lub obszary, dla
których wyznacza si´ filar ochronny, w grani-
cach którego, ze wzgl´du na ochron´ ozna-
czonych dóbr, wydobywanie kopalin nie mo-
˝e byç prowadzone albo mo˝e byç dozwolo-
ne tylko w sposób zapewniajàcy ochron´
tych dóbr.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Je˝eli przewidywane szkodliwe wp∏ywy na
Êrodowisko b´dà nieznaczne, rada gminy
mo˝e podjàç uchwa∏´ o odstàpieniu od spo-
rzàdzenia planu, o którym mowa w ust. 1.”;

37) art. 54—56 otrzymujà brzmienie:

„Art. 54. 1. Projekt zagospodarowania z∏o˝a, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2, sporzà-
dza ubiegajàcy si´ o koncesj´ na wydo-
bywanie kopalin ze z∏o˝a, na podstawie
dokumentacji geologicznej z uwzgl´d-
nieniem uwarunkowaƒ techniczno-
-ekonomicznych. Projekt ten powinien
okreÊlaç zamierzenia w zakresie:

1) ochrony z∏ó˝ kopalin, w tym kopalin
towarzyszàcych i u˝ytecznych pier-
wiastków Êladowych wyst´pujàcych
w z∏o˝u, zw∏aszcza przez ich kom-
pleksowe i racjonalne wykorzysta-
nie,

2) technologii eksploatacji, zapewniajà-
cej ograniczenie ujemnych jej wp∏y-
wów na Êrodowisko.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska w porozumieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
wymagania, jakim powinny odpowia-
daç projekty zagospodarowania z∏ó˝,
kierujàc si´ zasadami racjonalnej go-
spodarki z∏o˝em, wymaganiami w za-
kresie ochrony Êrodowiska, bezpie-
czeƒstwa ̋ ycia i zdrowia ludzkiego oraz
technicznych mo˝liwoÊci wydobywa-
nia kopaliny.

Art. 55. 1. Projekt zagospodarowania z∏o˝a podle-
ga zmianie w przypadku:

1) zmiany dokumentacji geologicznej,

2) gdy wymagajà tego warunki okreÊlo-
ne w koncesji, 

3) gdy wymagajà tego ustalenia planu,
o którym mowa w art. 53,

4) istotnych zmian warunków technicz-
nych lub szczególnych uwarunko-
waƒ ekonomicznych wydobywania
kopalin.

2. Zmiany projektu zagospodarowania
z∏o˝a dokonuje przedsi´biorca w for-
mie dodatku do projektu zagospodaro-
wania z∏o˝a.

3. Przedsi´biorca przedk∏ada dodatek,
o którym mowa w ust. 2, organowi kon-
cesyjnemu.

4. Organ koncesyjny w terminie 2 miesi´-
cy od dnia otrzymania dodatku, o któ-
rym mowa w ust. 2, po uprzednim za-
si´gni´ciu opinii organu nadzoru górni-
czego, zawiadamia pisemnie przedsi´-
biorc´ o przyj´ciu dodatku bez zastrze-
˝eƒ, a w przypadku gdy dodatek nie od-
powiada wymaganiom ustawy lub uj´-
te w nim zmiany sà nieuzasadnione, za-
˝àda od przedsi´biorcy, w drodze decy-
zji, zmiany lub uzupe∏nienia dodatku. 

Dziennik Ustaw Nr 110 — 8441 — Poz. 1190



Art. 56. W razie istotnych zmian projektu zago-
spodarowania z∏o˝a, majàcych bezpo-
Êredni wp∏yw na warunki okreÊlone
w koncesji, organ koncesyjny mo˝e,
z urz´du lub na wniosek przedsi´biorcy,
zmieniç koncesj´ bez odszkodowania.”;

38) po art. 56 dodaje si´ art. 56a w brzmieniu:

„Art. 56a. Przepisów art. 54—56 nie stosuje si´ do
wydobywania kopalin pospolitych
w warunkach okreÊlonych w art. 16
ust. 2a.”;

39) art. 57 i 58 otrzymujà brzmienie: 

„Art. 57. 1. Do projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiórki obiektów budowlanych za-
k∏adu górniczego stosuje si´ przepisy
prawa budowlanego, chyba ˝e ustawa
stanowi inaczej.

2. W odniesieniu do dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 1, zadania z zakresu admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego okreÊlone
w przepisach prawa budowlanego wy-
konujà w∏aÊciwe organy nadzoru gór-
niczego.

Art. 58. Obiektami budowlanymi zak∏adu górni-
czego sà obiekty budowlane w rozumie-
niu prawa budowlanego zlokalizowane
w ca∏oÊci na powierzchni ziemi, s∏u˝àce
do bezpoÊredniego wydobywania kopali-
ny ze z∏o˝a.”; 

40) skreÊla si´ art. 59 i 60;

41) w art. 62 skreÊla si´ wyrazy „usytuowanych na te-
renie zamkni´tym”;

42) w art. 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie warunków okreÊlonych w kon-
cesji oraz projektu zagospodarowania z∏o˝a
przedsi´biorca sporzàdza plan ruchu ka˝de-
go zak∏adu górniczego.”,

b) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci
i treÊci planu ruchu zak∏adu:

a) prowadzàcego bezzbiornikowe magazy-
nowanie substancji w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) prowadzàcego sk∏adowanie odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wy-
robiskach górniczych,

c) wykonujàcego roboty geologiczne,
z uwzgl´dnieniem specyfiki prowadzenia
tych prac na obszarach morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej,”;

43) w art. 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie zmiany naturalnych, technicznych
lub organizacyjnych warunków wydobywa-

nia kopaliny, plan ruchu zak∏adu górniczego
mo˝e ulec zmianie.”,

b) w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Je˝eli zmiana planu ruchu nie dotyczy robót
eksploatacyjnych i nie dotyczy ujemnego wp∏y-
wu na Êrodowisko, w tym na obiekty budowla-
ne, przepisu art. 64 ust. 5 nie stosuje si´.”;

44) dodaje si´ art. 67a w brzmieniu:

„Art. 67a. 1. Przepisów o planach ruchu zak∏adu
górniczego nie stosuje si´ do:

1) prowadzenia ruchu zak∏adu górni-
czego wydobywajàcego kopalin´
pospolità w warunkach okreÊlo-
nych w art. 16 ust. 2a,

2) robót geologicznych wykonywa-
nych poza granicami obszaru górni-
czego lub wykonywanych bez u˝y-
cia materia∏ów wybuchowych albo
gdy projektowana g∏´bokoÊç wyro-
biska nie przekracza 100 m.

2. Wykonywanie robót albo prowadze-
nie ruchu zak∏adu górniczego, o któ-
rych mowa w ust. 1, odbywa si´ na
podstawie projektu prac geologicz-
nych lub warunków okreÊlonych
w koncesji, uwzgl´dniajàcych wyma-
gania okreÊlone w art. 64 ust. 2.”;

45) w art. 68:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymaga-
ne od osób kierownictwa i dozoru ruchu
w poszczególnych rodzajach zak∏adów
górniczych oraz w dzia∏ach ruchu tych za-
k∏adów, 

2) wykaz stanowisk w ruchu zak∏adu górni-
czego, innych ni˝ wymienione w pkt 1,
które mogà zajmowaç osoby o szczegól-
nych kwalifikacjach zawodowych i wa-
runkach zdrowotnych, oraz rodzaj tych
kwalifikacji i warunków, 

3) sposób post´powania w sprawach
stwierdzania kwalifikacji osób, o których
mowa w pkt 1 i 2, tryb powo∏ywania ko-
misji egzaminacyjnych, sk∏ad komisji eg-
zaminacyjnej do sprawdzania wiadomo-
Êci kandydatów oraz zakres wiadomoÊci
podlegajàcych sprawdzeniu, wysokoÊç
op∏at zwiàzanych ze stwierdzaniem kwali-
fikacji i sposób ich uiszczania, tryb stwier-
dzania kwalifikacji oraz wysokoÊç wyna-
grodzenia cz∏onków komisji egzaminacyj-
nych.”,

b) dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:

„3. Kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ru-
chu zak∏adu górniczego oraz osób, o których
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mowa w ust. 2 pkt 2, stwierdza w∏aÊciwy or-
gan nadzoru górniczego, z zastrze˝eniem
przepisu ust. 4.

4. Kwalifikacje kierowników ruchu w podziem-
nych zak∏adach górniczych stwierdza Prezes
Wy˝szego Urz´du Górniczego.

5. Do stwierdzania kwalifikacji, o których mowa
w ust. 3 i 4, przepisy art. 31 ust. 3 i 4 stosuje
si´ odpowiednio.”;

46) w art. 70 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Kwalifikacje mierniczego górniczego i geologa
górniczego stwierdza Prezes Wy˝szego Urz´du
Górniczego. Przepisy art. 31 ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

5. Stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górnicze-
go lub geologa górniczego, w trybie okreÊlo-
nym w ust. 3, stanowi równoczeÊnie stwierdze-
nie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ru-
chu w poszczególnych rodzajach zak∏adów gór-
niczych.”;

47) art. 72 i 73 otrzymujà brzmienie:

„Art. 72. 1. Przedsi´biorca jest zobowiàzany do
prowadzenia ewidencji zasobów z∏o˝a
na podstawie dokumentacji geologicz-
nej i projektu zagospodarowania z∏o˝a.

2. Prowadzenie ewidencji zasobów z∏o˝a
kopaliny polega na ustalaniu zmian
w zasobach, których przyczynà powsta-
nia jest:

1) dok∏adniejsze rozpoznanie z∏o˝a,

2) eksploatacja z∏o˝a i straty spowodo-
wane eksploatacjà z∏o˝a,

3) zmiana granic lub podzia∏ z∏o˝a,

4) przeklasyfikowanie geologicznych
zasobów bilansowych do pozabilan-
sowych, zasobów pozabilansowych
do bilansowych, zasobów przemy-
s∏owych do nieprzemys∏owych bàdê
zasobów nieprzemys∏owych do
przemys∏owych lub do strat.

3. W z∏o˝ach wielopok∏adowych zmiany
wynikajàce z dok∏adniejszego rozpo-
znania wprowadza si´ tylko w pok∏a-
dach eksploatowanych lub obj´tych
pracami i robotami geologicznymi,
zwiàzanymi z prowadzeniem ruchu za-
k∏adu górniczego.

4. Je˝eli zmiany w okresie sprawozdaw-
czym przekraczajà 50% wielkoÊci rocz-
nego wydobycia ze z∏o˝a, przeklasyfi-
kowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
dokonuje przedsi´biorca po uzyskaniu
zgody, w drodze decyzji, w∏aÊciwego
organu koncesyjnego.

5. Corocznie, w terminie do dnia 31 mar-
ca, przedsi´biorca ujmuje zmiany zaso-
bów z∏o˝a w operacie ewidencyjnym.

6. Operat ewidencyjny dla z∏ó˝ kopalin
pospolitych, z których wydobycie 
w roku kalendarzowym przekracza
20 000 m3 kopaliny, a tak˝e dla z∏ó˝ ko-
palin podstawowych przedsi´biorca
sporzàdza na podstawie obmiaru wyro-
biska. Dla kopalin gazowych i p∏ynnych
operat ewidencyjny przedsi´biorca
sporzàdza na podstawie pomiarów wy-
dajnoÊci odwiertów. Operat ewidencyj-
ny nale˝y do∏àczyç do posiadanego eg-
zemplarza dokumentacji geologicznej
oraz projektu zagospodarowania z∏o˝a,
wed∏ug stanu zasobów z∏o˝a na dzieƒ
31 grudnia danego roku.

7. Obmiaru z∏ó˝ kopalin pospolitych,
z których wydobycie w roku kalenda-
rzowym nie przekracza 20 000 m3 kopa-
liny, przedsi´biorca dokonuje co trzy la-
ta. Corocznie w operacie ewidencyj-
nym nale˝y okreÊliç stan zasobów,
wielkoÊç wydobycia i strat jako wielko-
Êci szacunkowe, pozostawiajàc szcze-
gó∏owe ich ustalenie do czasu dokona-
nia Êcis∏ego pomiaru stanu wyrobisk.

8. Organ koncesyjny mo˝e, w drodze de-
cyzji, zobowiàzaç przedsi´biorc´ do
wykonania obmiaru wyrobisk w innym
terminie w przypadku:

1) zrzeczenia si´ koncesji,

2) wyczerpania zasobów z∏o˝a,

3) naruszenia przepisów o ochronie
Êrodowiska.

9. Sporzàdzanie przez przedsi´biorc´
zbiorczego zestawienia zasobów geo-
logicznych i przemys∏owych okreÊlajà
przepisy o statystyce publicznej.

Art. 73. Przedsi´biorca jest obowiàzany w szcze-
gólnoÊci:

1) rozpoznawaç zagro˝enia zwiàzane
z ruchem zak∏adu górniczego i podej-
mowaç Êrodki zmierzajàce do zapo-
biegania i usuwania tych zagro˝eƒ,
w tym oceniaç i dokumentowaç ryzy-
ko zawodowe wyst´pujàce w ruchu
zak∏adu górniczego oraz stosowaç
niezb´dne Êrodki profilaktyczne
zmniejszajàce to ryzyko,

2) posiadaç odpowiednie Êrodki mate-
rialne i techniczne oraz w∏aÊciwie
zorganizowane s∏u˝by ruchu do za-
pewnienia bezpieczeƒstwa pracow-
ników i bezpieczeƒstwa ruchu zak∏a-
du górniczego,

3) prowadziç ewidencj´ osób przeby-
wajàcych w zak∏adzie górniczym.”;

48) dodaje si´ art. 73a w brzmieniu:

„Art. 73a. 1. Wyst´pujàce w zak∏adach górniczych
zagro˝enia naturalne: tàpaniami, me-
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tanowe, wyrzutami gazów i ska∏, wy-
buchem py∏u w´glowego, wodne,
erupcyjne, siarkowodorowe, radiacyj-
ne naturalnymi substancjami promie-
niotwórczymi, a tak˝e dzia∏aniem py-
∏ów szkodliwych dla zdrowia, podle-
gajà zaliczeniu do poszczególnych
stopni (kategorii, klas) zagro˝eƒ.

2. Zaliczeƒ, o których mowa w ust. 1, do-
konuje w∏aÊciwy organ nadzoru gór-
niczego w drodze decyzji, je˝eli prze-
pis szczególny nie stanowi inaczej. 

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) kryteria oceny zagro˝eƒ natural-
nych, o których mowa w ust. 1,
w zale˝noÊci od rodzaju kopaliny,
nat´˝enia wyst´powania zagro˝eƒ,
przestrzeni wyst´powania zagro˝eƒ
i rodzaju zak∏adu górniczego, a tak-
˝e szczegó∏owe zasady zaliczania
tych zagro˝eƒ, 

2) sposób zaliczania z∏ó˝ (pok∏adów),
ich cz´Êci lub wyrobisk do poszcze-
gólnych stopni (kategorii, klas) za-
gro˝eƒ,

3) przypadki, w których zaliczeƒ mo˝e
dokonywaç kierownik ruchu zak∏a-
du górniczego.”;

49) w art. 74:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2—4 w brzmieniu:

„2. Obowiàzek przeszkolenia pracowników,
o którym mowa w ust. 1, przedsi´biorca mo-
˝e powierzyç jednostce organizacyjnej trud-
niàcej si´ szkoleniem.

3. Przedsi´biorca lub jednostka organizacyjna
trudniàca si´ szkoleniem pracowników za-
k∏adu górniczego zobowiàzani sà posiadaç
odpowiednià kadr´ oraz niezb´dne Êrodki
umo˝liwiajàce w∏aÊciwe przeszkolenie pra-
cowników.

4. Spe∏nianie warunków, o których mowa
w ust. 3, stwierdza, w drodze decyzji, organ
nadzoru górniczego na wniosek przedsi´-
biorcy lub jednostki organizacyjnej trudnià-
cej si´ szkoleniem.”;

50) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 1. Przedsi´biorca:

1) posiada zorganizowane ratownictwo
górnicze, 

2) zapewnia sta∏à mo˝liwoÊç udzia∏u
w akcji ratowniczej zawodowych
specjalistycznych s∏u˝b Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego lub
innego podmiotu, zawodowo trud-
niàcego si´ wykonywaniem czynno-

Êci w zakresie ratownictwa górnicze-
go.

2. Przedsi´biorca mo˝e, za zgodà organu
nadzoru górniczego wyra˝onà w dro-
dze decyzji, powierzyç wykonywanie
czynnoÊci w zakresie ratownictwa gór-
niczego Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego lub innemu podmiotowi
trudniàcemu si´ zawodowo wykony-
waniem takich czynnoÊci.

3. Zgody, o której mowa w ust. 2, udziela
si´ wówczas, gdy podmiot, któremu
przedsi´biorca zamierza powierzyç wy-
konywanie czynnoÊci dotyczàcych ra-
townictwa górniczego, spe∏nia, w za-
kresie powierzonych czynnoÊci, wyma-
gania przewidziane dla podmiotów za-
wodowo trudniàcych si´ ratownic-
twem górniczym, zawarte w przepisach
okreÊlajàcych organizacj´, szczegó∏o-
we zadania s∏u˝b ratownictwa górni-
czego przedsi´biorcy i podmiotu zawo-
dowo trudniàcego si´ ratownictwem
górniczym, wymagania w zakresie wy-
posa˝enia technicznego tych s∏u˝b, za-
sady tworzenia i zatwierdzania planu
ratownictwa górniczego, kwalifikacje
wymagane od cz∏onków dru˝yn ratow-
niczych, a tak˝e zasady szkolenia z za-
kresu ratownictwa górniczego oraz
prowadzenia akcji ratowniczych.

4. W∏aÊciwy organ nadzoru górniczego
mo˝e nakazaç przedsi´biorcy:

1) dokonanie koniecznych zmian w or-
ganizacji ratownictwa górniczego, 

2) uzupe∏nienie lub zmian´ wyposa˝e-
nia ratownictwa górniczego.

5. Organ, o którym mowa w ust. 4, mo˝e
zwolniç przedsi´biorc´ z obowiàzku
okreÊlonego w ust. 1 w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, je˝eli wyst´pujàce w danym
zak∏adzie górniczym zagro˝enia natu-
ralne i ich nat´˝enie nie wymagajà
spe∏nienia przez przedsi´biorc´ w ca∏o-
Êci obowiàzków, o których mowa
w ust. 1, i je˝eli zwolnienie takie nie
spowoduje pogorszenia stanu bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy oraz bezpie-
czeƒstwa po˝arowego w zak∏adzie gór-
niczym.”;

51) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki w porozumieniu z ministrami w∏aÊci-
wymi do: spraw pracy i spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-
czenia przeciwpo˝arowego zwiàzanego
z ruchem w poszczególnych rodzajach
zak∏adów górniczych, a tak˝e szczegó-
∏owe zasady oceniania i dokumentowa-
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nia ryzyka zawodowego oraz stosowa-
nia niezb´dnych Êrodków profilaktycz-
nych zmniejszajàcych to ryzyko, w for-
mie dokumentu bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia pracowników zatrud-
nianych w ruchu zak∏adów górniczych.
W przepisach tych powinny ponadto
zostaç uwzgl´dnione przypadki, w któ-
rych:

1) oddanie do ruchu okreÊlonych
obiektów, maszyn i urzàdzeƒ wyma-
ga zezwolenia organu nadzoru gór-
niczego,

2) przedsi´biorca obowiàzany jest do-
konaç sprawdzenia rozwiàzaƒ tech-
nicznych w drodze badaƒ przepro-
wadzanych przez rzeczoznawców.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady nabywania, przechowywania
i u˝ywania Êrodków strza∏owych w za-
k∏adach górniczych oraz tryb post´po-
wania w tych sprawach.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, or-
ganizacj´, szczegó∏owe zadania s∏u˝b
ratownictwa górniczego przedsi´bior-
cy oraz podmiotów zawodowo trudnià-
cych si´ ratownictwem górniczym,
w tym Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego, wymagania w zakresie wy-
posa˝enia technicznego tych s∏u˝b,
szczegó∏owe zasady tworzenia i za-
twierdzania planu ratownictwa górni-
czego, wymagane kwalifikacje zawodo-
we, zdrowotne i wiekowe cz∏onków
dru˝yn ratowniczych, szczegó∏owe za-
sady szkolenia z zakresu ratownictwa
górniczego oraz zasady prowadzenia
akcji ratowniczych w zale˝noÊci od ro-
dzaju zagro˝eƒ naturalnych, wyst´pu-
jàcych w zak∏adach górniczych.

4. W szczególnych przypadkach, uzasad-
nionych warunkami bezpieczeƒstwa
lub gdy to jest niezb´dne do wprowa-
dzenia post´pu technicznego, przepro-
wadzenia prac naukowo-badawczych
lub doÊwiadczalnych, Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego na wniosek przed-
si´biorcy mo˝e, w drodze decyzji,
udzieliç zezwolenia na odst´pstwo od
okreÊlonych wymagaƒ przewidzianych
w przepisach wydanych na podstawie
ust. 1 i 2. Zezwolenie powinno szczegó-
∏owo okreÊlaç zak∏ad górniczy, zakres
odst´pstwa, warunki jego stosowania
oraz okres wa˝noÊci zezwolenia.”;

52) dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:

„Art. 78a. 1. Rzeczoznawcà do spraw ruchu zak∏a-
du górniczego mo˝e byç:

1) jednostka naukowa upowa˝niona
przez Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego,

2) osoba fizyczna.

2. Post´powanie w sprawie uprawnieƒ
rzeczoznawcy do spraw ruchu zak∏a-
du górniczego wszczyna si´ na wnio-
sek zainteresowanej jednostki lub
osoby, o których mowa w ust. 1.

3. Rzeczoznawcà, o którym mowa w ust.
1 pkt 2, mo˝e byç osoba, która:

1) korzysta w pe∏ni z praw publicz-
nych,

2) posiada:

a) dyplom ukoƒczenia wy˝szej
uczelni technicznej,

b) stwierdzenie kwalifikacji co naj-
mniej osoby wy˝szego dozoru
ruchu oraz co najmniej 5 lat
praktyki w wy˝szym dozorze ru-
chu po uzyskaniu tego stwier-
dzenia,

c) pozytywnà opini´ w∏aÊciwego
stowarzyszenia zawodowego.

4. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
nadaje osobie fizycznej uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zak∏a-
du górniczego w formie Êwiadectwa,
okreÊlajàc w nim zakres spraw, dla
których funkcja rzeczoznawcy mo˝e
byç wykonywana, oraz termin wa˝no-
Êci uprawnieƒ.

5. Odmowa upowa˝nienia rzeczoznaw-
cy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
odmowa nadania uprawnieƒ rzeczo-
znawcy, o którym mowa w ust. 4, na-
st´puje w drodze decyzji administra-
cyjnej Prezesa Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego.

6. Rzeczoznawcy upowa˝nieni na pod-
stawie ust. 1 pkt 1 oraz rzeczoznawcy,
o których mowa w ust. 4, podlegajà
wpisowi do rejestru rzeczoznawców
do spraw ruchu zak∏adu górniczego.
Rejestr ten prowadzi Prezes Wy˝sze-
go Urz´du Górniczego.

7. SkreÊlenie z rejestru rzeczoznawców
do spraw ruchu zak∏adu górniczego
nast´puje:

1) po up∏ywie terminu, o którym mo-
wa w ust. 4,

2) na wniosek rzeczoznawcy,

3) w razie:

a) pozbawienia rzeczoznawcy praw
publicznych,

b) Êmierci rzeczoznawcy.

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, pod-
lega og∏oszeniu w dzienniku urz´do-
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wym Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go.”;

53) w art. 80:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przedsi´wziàç niezb´dne Êrodki w celu
ochrony Êrodowiska oraz rekultywacji grun-
tów i zagospodarowania terenów po dzia∏al-
noÊci górniczej.”,

c) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do rekultywacji gruntów i zagospodarowa-
nia terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
przepisy o ochronie gruntów rolnych i le-
Ênych stosuje si´ odpowiednio. Z zastrze˝e-
niem przepisów art. 109 ust. 1 pkt 5, w spra-
wach dotyczàcych rekultywacji gruntów i za-
gospodarowania terenów w∏aÊciwe sà orga-
ny okreÊlone w tych przepisach.”;

54) dodaje si´ art. 81a w brzmieniu:

„Art. 81a. 1. W razie niewykonania obowiàzku li-
kwidacji zak∏adu górniczego lub jego
oznaczonej cz´Êci, organ nadzoru gór-
niczego nakazuje przedsi´biorcy,
w drodze decyzji, wykonanie tego
obowiàzku.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, or-
gan nadzoru górniczego okreÊli ter-
min wykonania obowiàzku likwidacji
zak∏adu górniczego, a po jego bezsku-
tecznym up∏ywie wdro˝y post´powa-
nie egzekucyjne.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wy-
maga uzgodnienia z wójtem, burmi-
strzem lub prezydentem miasta.

4. W razie wàtpliwoÊci uwa˝a si´, ˝e de-
cyzja, o której mowa w ust. 1, upowa˝-
nia do niezb´dnego do jej wykonania
korzystania z cudzej nieruchomoÊci.
Do ustalenia sposobu korzystania
z cudzej nieruchomoÊci przepis art. 90
stosuje si´ odpowiednio.”;

55) po art. 82 dodaje si´ art. 82a w brzmieniu:

„Art. 82a. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ odpowiednio do likwidacji wyrobisk
górniczych oraz obiektów i urzàdzeƒ po-
zosta∏ych po zakoƒczeniu wydobywania
kopaliny w by∏ym zak∏adzie górniczym,
prowadzonej przez podmioty inne ni˝
okreÊlone w art. 29 i art. 80.”;

56) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. 1. Przedsi´biorca wydobywajàcy kopali-
n´ ze z∏o˝a uiszcza op∏at´ eksploatacyj-
nà za wydobytà kopalin´.

2. Op∏at´ eksploatacyjnà ustala si´ jako
iloczyn stawki op∏aty eksploatacyjnej
dla danego rodzaju kopaliny i iloÊci ko-

paliny wydobytej w okresie rozliczenio-
wym.

3. Op∏at´ eksploatacyjnà za wydobytà ko-
palin´ towarzyszàcà ustala si´ jako ilo-
czyn 50% kwoty stawki op∏aty eksplo-
atacyjnej dla danego rodzaju kopaliny
i iloÊci kopaliny towarzyszàcej wydoby-
tej w okresie rozliczeniowym.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, stawki op∏at, o których
mowa w ust. 2, dla poszczególnych ro-
dzajów kopalin. Rada Ministrów, usta-
lajàc stawki op∏at, b´dzie kierowa∏a si´
zasadà, i˝ ich wysokoÊci nie mogà byç
ni˝sze od dolnych i wy˝sze od górnych
granic stawek op∏at.

5. Górnà i dolnà granic´ stawek op∏at eks-
ploatacyjnych dla poszczególnych ro-
dzajów kopalin okreÊla za∏àcznik do
ustawy, z zastrze˝eniem ust. 6 i 7.

6. Górne i dolne granice stawek op∏at eks-
ploatacyjnych, okreÊlone w za∏àczniku
do ustawy, podlegajà corocznie zmia-
nie stosownie do Êredniorocznego
wskaênika cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em, planowanego
w ustawie bud˝etowej na dany rok ka-
lendarzowy.

7. Na podstawie wskaênika, o którym mo-
wa w ust. 6, minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska og∏asza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej «Moni-
tor Polski», górne i dolne granice sta-
wek op∏at eksploatacyjnych na nast´p-
ny rok kalendarzowy, zaokràglajàc je
w gór´ do pe∏nych groszy.

8. Op∏at´ eksploatacyjnà, o której mowa
w ust. 1, przedsi´biorca ustala kwartal-
nie we w∏asnym zakresie i wnosi jà, bez
wezwania, na rachunki bankowe pod-
miotów okreÊlonych w art. 86. 

9. Op∏at´ eksploatacyjnà wnosi si´ w ter-
minie jednego miesiàca po up∏ywie
ka˝dego kwarta∏u. W tym samym ter-
minie przedsi´biorca przedstawia or-
ganowi koncesyjnemu i podmiotom
okreÊlonym w art. 86 kopie dowodów
dokonanych wp∏at, a tak˝e informacj´
zawierajàcà dane dotyczàce nazwy
przedsi´biorcy, z∏o˝a, rodzaju, iloÊci
wydobytej w kwartale kopaliny, przyj´-
tej stawki oraz wysokoÊci ustalonej
op∏aty, nazwy gminy, a w przypadku
gdy wydobywanie prowadzone jest na
terenie wi´cej ni˝ jednej gminy — iloÊci
wydobytej kopaliny, a tak˝e wysokoÊç
op∏aty przypadajàcej na poszczególne
gminy. 

10. W razie niedope∏nienia przez przedsi´-
biorc´ obowiàzku wniesienia op∏aty
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eksploatacyjnej lub niez∏o˝enia infor-
macji, o której mowa w ust. 9, albo
w razie z∏o˝enia informacji nasuwajàcej
zastrze˝enia, organ koncesyjny na pod-
stawie w∏asnych ustaleƒ wydaje decy-
zj´, w której okreÊla wysokoÊç nale˝nej
op∏aty, stosujàc stawki obowiàzujàce
w dniu wszcz´cia post´powania.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory druków informacji, o której mo-
wa w ust. 9, kierujàc si´ potrzebà przed-
stawienia w niej szczegó∏owych da-
nych okreÊlonych w tym przepisie.”;

57) w art. 85: 

a) w ust. 1 wyraz „powierzchni” zast´puje si´ wy-
razem „przestrzeni”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1,
oraz terminy i sposób jej wnoszenia ustala
si´ w koncesji. Kopie dowodów wniesionych
op∏at przedsi´biorca przedstawia niezw∏ocz-
nie organowi koncesyjnemu i podmiotom
okreÊlonym w art. 86.”; 

58) dodaje si´ art. 85a w brzmieniu:

„Art. 85a. 1. W razie wydobywania kopaliny bez
wymaganej koncesji lub z ra˝àcym na-
ruszeniem jej warunków, w∏aÊciwe or-
gany ustalajà, w drodze decyzji, pro-
wadzàcemu takà dzia∏alnoÊç, op∏at´
eksploatacyjnà w wysokoÊci osiem-
dziesi´ciokrotnej stawki op∏aty eks-
ploatacyjnej dla danego rodzaju kopa-
liny, pomno˝onej przez iloÊç wydoby-
tej w ten sposób kopaliny, stosujàc
stawki obowiàzujàce w dniu wszcz´-
cia post´powania.

2. Organami w∏aÊciwymi w sprawie
ustalania op∏at, o których mowa
w ust. 1, sà:

1) za wydobywanie bez wymaganej
koncesji:

a) kopalin, o których mowa w art. 5
ust. 2a — minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska,

b) pozosta∏ych kopalin — w∏aÊciwy
starosta,

2) za wydobywanie kopaliny z ra˝à-
cym naruszeniem warunków kon-
cesji — w∏aÊciwy organ koncesyjny.

3. W razie prowadzenia dzia∏alnoÊci in-
nej ni˝ okreÊlona w ust. 1, bez wyma-
ganej koncesji lub z ra˝àcym narusze-
niem jej warunków, w∏aÊciwe organy
ustalajà, w drodze decyzji, op∏at´
w wysokoÊci:

1) za poszukiwanie lub rozpoznawa-
nie z∏ó˝ kopalin bez wymaganej

koncesji, za ka˝dy kilometr kwadra-
towy terenu, na którym prowadzo-
na jest dzia∏alnoÊç — 50 000 z∏; ka˝-
dy rozpocz´ty kilometr kwadratowy
terenu liczy si´ jako ca∏y,

2) za poszukiwanie lub rozpoznawa-
nie z∏ó˝ kopalin z ra˝àcym narusze-
niem warunków koncesji — trzy-
krotnà wysokoÊç op∏aty za t´ dzia-
∏alnoÊç, ustalonà w koncesji, 

3) za bezzbiornikowe magazynowanie
substancji w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, bez wymaganej koncesji —
8 000 z∏ za jeden metr szeÊcienny
wykorzystanej przestrzeni,

4) za bezzbiornikowe magazynowanie
substancji lub sk∏adowanie odpa-
dów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych,
z ra˝àcym naruszeniem warunków
koncesji — trzykrotnà wysokoÊç
op∏aty za t´ dzia∏alnoÊç, ustalonà
w koncesji,

5) za jednostk´ (Mg) sk∏adowanych
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, bez wymaganej koncesji —
dziesi´ciokrotnej stawki op∏aty
przewidzianej za sk∏adowanie
w Êrodowisku odpadów okreÊlonej
grupy; podzia∏ na grupy odpadów
i jednostkowe stawki op∏at okreÊla-
jà przepisy dotyczàce klasyfikacji
odpadów i op∏at za ich umieszcza-
nie na sk∏adowisku.

4. Organami w∏aÊciwymi do ustalania
op∏at, o których mowa w ust. 3, sà:

1) za dzia∏alnoÊç prowadzonà bez wy-
maganej koncesji w zakresie:

a) poszukiwania lub rozpoznawania
z∏ó˝ kopalin — starosta,

b) bezzbiornikowego magazynowa-
nia substancji lub sk∏adowania
odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach
górniczych — minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska,

2) za dzia∏alnoÊç prowadzonà z ra˝à-
cym naruszeniem warunków kon-
cesji w zakresie poszukiwania lub
rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, bez-
zbiornikowego magazynowania
substancji lub sk∏adowania odpa-
dów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych
— organ koncesyjny.”;

59) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Op∏aty, o których mowa w art. 84,
art. 85 i art. 85a, stanowià, z zastrze˝e-
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niem ust. 2, w 60% dochód gminy, na
terenie której jest prowadzona dzia∏al-
noÊç obj´ta koncesjà, w 40% natomiast
dochód Narodowego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Je˝eli dzia∏alnoÊç ta prowadzona jest
na terenie wi´cej ni˝ jednej gminy,
op∏aty stanowià dochód tych gmin;
w przypadkach okreÊlonych w art. 84
i art. 85a ust. 1 — proporcjonalnie do
iloÊci wydobytej kopaliny, a w przypad-
kach okreÊlonych w art. 85 i art. 85a
ust. 3 — proporcjonalnie do wielkoÊci
przestrzeni obj´tej dzia∏alnoÊcià.

2. Je˝eli dzia∏alnoÊç, o której mowa w art.
84, art. 85 i art. 85a, prowadzona jest
w granicach obszarów morskich Rze-
czypospolitej Polskiej, op∏aty z tego ty-
tu∏u stanowià w ca∏oÊci dochód Naro-
dowego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej.”;

60) dodaje si´ art. 86a w brzmieniu:

„Art. 86a. W razie wydobywania kopaliny wyst´-
pujàcej pod wodami powierzchniowymi,
przedsi´biorca uiszczajàcy op∏at´ eks-
ploatacyjnà nie ponosi op∏aty za szcze-
gólne korzystanie z wód.”;

61) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. 1. Do op∏at, o których mowa w przepisach
niniejszego rozdzia∏u, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Ordynacji podatko-
wej o zobowiàzaniach podatkowych,
z tym ˝e okreÊlone w nich uprawnienia
organów podatkowych przys∏ugujà
wierzycielom.

2. Wierzycielem jest odpowiednio gmina
lub Narodowy Fundusz Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Organem w∏aÊciwym do podejmowa-
nia decyzji, o których mowa w ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej Narodowego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej, jest jego Prezes. Dla de-
cyzji wydawanych w pierwszej instancji
przez Prezesa Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej organem odwo∏awczym jest
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowi-
ska.”;

62) w art. 96 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„W imieniu Skarbu Paƒstwa czynnoÊci procesowe
podejmuje minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa.”;

63) w art. 97:

a) w ust. 2 wyrazy „21 dni” zast´puje si´ wyrazami
„30 dni”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Ugoda, o której mowa w ust. 2, zawarta
w formie aktu notarialnego, stanowi tytu∏
egzekucyjny w rozumieniu przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego i podlega
wykonaniu w drodze egzekucji sàdowej.”;

64) w dziale VI:

a) tytu∏ dzia∏u VI otrzymuje brzmienie:

„Organy administracji geologicznej, paƒstwowa
s∏u˝ba geologiczna i organy nadzoru górnicze-
go”,

b) tytu∏ rozdzia∏u 1 otrzymuje brzmienie:

„Organy administracji geologicznej i paƒstwo-
wa s∏u˝ba geologiczna”;

65) w art. 101:

a) w pkt 2 dodaje si´ wyrazy „dzia∏ajàcy przy po-
mocy geologów wojewódzkich,”

b) w pkt 3 dodaje si´ wyrazy „dzia∏ajàcy przy po-
mocy geologów powiatowych”;

66) w art. 102:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) w ust. 1:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) bilansowanie zasobów kopalin,”

— dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) prowadzenie prac geologicznych o pod-
stawowym znaczeniu dla gospodarki na-
rodowej, zw∏aszcza dla odnowienia bazy
surowcowej kraju, ustalenia zasobów
z∏ó˝ kopalin, bilansowania i ochrony za-
sobów wód podziemnych, a tak˝e
ochrony Êrodowiska,”

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) gromadzenie, archiwizowanie i przetwa-
rzanie danych geologicznych,”

— dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) prowadzenie rejestru obszarów górni-
czych.”,

c) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wykonywanie zadaƒ, o których mowa w
ust. 1 pkt 4a i 6, minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska mo˝e powierzyç jednostkom or-
ganizacyjnym utworzonym na podstawie
odr´bnych przepisów, a tak˝e przedsi´bior-
com w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193
oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679
i Nr 102, poz. 1115) — je˝eli przedmiot ich
dzia∏ania obejmuje prowadzenie prac geolo-
gicznych.”;
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67) dodaje si´ art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. Do zadaƒ paƒstwowej s∏u˝by geolo-
gicznej nale˝y:

1) obs∏uga centralnego archiwum geo-
logicznego,

2) prowadzenie centralnego banku da-
nych geologicznych i hydrogeolo-
gicznych,

3) przygotowanie materia∏ów do bilan-
su zasobów kopalin i obs∏uga reje-
stru tych zasobów,

4) koordynowanie wykonywania prac
kartografii geologicznej oraz wyko-
nywanie prac pilota˝owych,

5) obs∏uga rejestru obszarów górni-
czych.”;

68) w art. 103:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do w∏aÊciwoÊci ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, jako organu pierwszej in-
stancji, nale˝à sprawy:

1) zatwierdzania projektów prac geologicz-
nych i dzia∏ania w sprawach okreÊlonych
w art. 45 ust. 1 i 1a, dotyczàcych:

a) z∏ó˝ kopalin podstawowych wymienio-
nych w art. 5 ust. 2 pkt 1—3 i ust. 2a, ko-
palin pospolitych wyst´pujàcych jako
towarzyszàce tym z∏o˝om oraz kopalin
leczniczych innych ni˝ wody lecznicze,
zaliczonych do kopalin podstawowych
na podstawie art. 5 ust. 6,

b) regionalnych badaƒ hydrogeologicz-
nych,

c) ustalania zasobów uj´ç solanek, wód
termalnych i leczniczych,

d) warunków hydrogeologicznych w zwiàz-
ku z ustanawianiem obszarów ochron-
nych zbiorników wód podziemnych,

e) warunków hydrogeologicznych w zwiàz-
ku z projektowaniem odwodnieƒ do wy-
dobywania kopalin podstawowych, wy-
mienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1—3, ze
z∏ó˝ i wt∏aczaniem wód do górotworu,

f) warunków hydrogeologicznych i geolo-
giczno–in˝ynierskich w zwiàzku z maga-
zynowaniem substancji lub sk∏adowa-
niem odpadów w górotworze,

g) warunków hydrogeologicznych w zwiàz-
ku z zakoƒczeniem odwadniania lub
zmianà poziomu odwadniania likwido-
wanych zak∏adów górniczych, w odnie-
sieniu do kopalin podstawowych wy-
mienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1—3,

h) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich do
projektowania i wykonywania inwesty-
cji liniowych o zasi´gu ponadwoje-
wódzkim, obiektów budownictwa wod-

nego o wysokoÊci pi´trzenia przekra-
czajàcej 5 m oraz obiektów energetycz-
nych o mocy przekraczajàcej 100 MW,

2) zatwierdzania projektów prac geologicz-
nych, dotyczàcych:

a) regionalnych badaƒ budowy geologicz-
nej kraju, w tym dna morskiego,

b) prac kartografii geologicznej,

c) otworów wiertniczych do rozpoznania
budowy g∏´bokiego pod∏o˝a, niezwiàza-
nego z dokumentowaniem z∏ó˝ kopalin,

3) udzielania zezwoleƒ na zmian´ kryteriów
bilansowoÊci zasobów z∏ó˝ kopalin pod-
stawowych, wymienionych w art. 5 ust. 2
pkt 1—3 i ust. 2a, oraz kopalin leczniczych
innych ni˝ wody lecznicze, zaliczonych do
kopalin podstawowych na podstawie
art. 5 ust. 6.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do w∏aÊciwoÊci wojewodów, jako organów
pierwszej instancji, nale˝à sprawy:

1) zatwierdzania projektów prac geologicz-
nych i dzia∏ania w sprawach okreÊlonych
w art. 45 ust. 1 i 1a, dotyczàcych:

a) z∏ó˝ kopalin podstawowych, niewymie-
nionych w ust. 2 pkt 1 lit. a), i kopalin po-
spolitych na powierzchni przekraczajà-
cej 2 ha lub przewidywanym rocznym
wydobyciu przekraczajàcym 20 000 m3,

b) ustalania zasobów uj´ç wód podziem-
nych, w tym uj´ç êróde∏ naturalnych
i odwodnieƒ budowlanych, je˝eli udo-
kumentowane zasoby lub przewidywa-
na wydajnoÊç przekracza 50 m3/h,

c) warunków hydrogeologicznych w zwiàz-
ku z projektowaniem odwodnieƒ do wy-
dobywania kopalin podstawowych, nie-
wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a), i do
wydobywania kopalin pospolitych ze
z∏ó˝ na powierzchni przekraczajàcej 2 ha
lub przewidywanym rocznym wydoby-
ciu przekraczajàcym 20 000 m3,

d) warunków hydrogeologicznych w zwiàz-
ku z zakoƒczeniem odwadniania lub
zmianà poziomu odwadniania likwido-
wanych zak∏adów górniczych — w od-
niesieniu do kopalin podstawowych
niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a)
oraz w odniesieniu do kopalin pospoli-
tych na powierzchni przekraczajàcej
2 ha lub przewidywanym rocznym wy-
dobyciu przekraczajàcym 20 000 m3,

e) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich na po-
trzeby planów zagospodarowania prze-
strzennego województwa,

f) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich do
projektowania i wykonywania inwesty-
cji liniowych o zasi´gu ponadpowiato-
wym,
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2) udzielania zezwoleƒ na zmian´ kryteriów
bilansowoÊci zasobów z∏ó˝ kopalin pod-
stawowych, niewymienionych w ust. 2
pkt 1 lit. a), oraz kopalin pospolitych ze
z∏ó˝ na powierzchni przekraczajàcej 2 ha
lub przewidywanym rocznym wydobyciu
przekraczajàcym 20 000 m3.”;

69) dodaje si´ art. 103a w brzmieniu:

„Art. 103a. 1. Ilekroç w przepisach ustawy mówi
si´ o starostach, rozumie si´ przez to
równie˝ burmistrzów i prezydentów
miast na prawach powiatu.

2. Przepisy ustawy dotyczàce powia-
tów stosuje si´ odpowiednio do
miast na prawach powiatu. 

3. Wynikajàce z przepisów ustawy za-
dania starostów sà zadaniami z za-
kresu administracji rzàdowej.

4. W rozumieniu Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego organem
wy˝szego stopnia w stosunku do sta-
rosty w post´powaniu administra-
cyjnym, w sprawach, o których mo-
wa w ust. 3, jest wojewoda.”;

70) dodaje si´ art. 104a w brzmieniu:

„Art. 104a. 1. Przy wykonywaniu nadzoru i kontro-
li organ administracji geologicznej:

1) nakazuje wstrzymanie dzia∏alno-
Êci lub podj´cie okreÊlonych czyn-
noÊci w celu doprowadzenia Êro-
dowiska do w∏aÊciwego stanu,
w razie stwierdzenia wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci bez wymaganej
koncesji, bez zatwierdzonego pro-
jektu prac geologicznych lub nie-
zgodnie z koncesjà albo zatwier-
dzonym projektem prac geolo-
gicznych,

2) mo˝e zakazaç wykonywania okre-
Êlonych czynnoÊci osobom, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 1, na czas
nieprzekraczajàcy dwóch lat, w ra-
zie stwierdzenia wykonywania
przez te osoby czynnoÊci z ra˝à-
cym niedbalstwem bàdê z ra˝à-
cym naruszeniem prawa. 

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach,
o których mowa w ust. 1, jest odpo-
wiednio organ w∏aÊciwy do udziela-
nia koncesji, zatwierdzania projek-
tów prac geologicznych albo stwier-
dzania kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania lub kierowania praca-
mi geologicznymi.

3. Wniesienie odwo∏ania od decyzji wy-
danej na podstawie ust. 1 nie wstrzy-
muje jej wykonania.”;

71) w art. 105a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli ustawa uzale˝nia rozstrzygni´cie organu
administracji geologicznej od jego uzgodnienia
lub zaopiniowania przez inny organ, zaj´cie sta-
nowiska przez ten organ powinno nastàpiç nie
póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia dor´czenia
projektu rozstrzygni´cia.”;

72) art. 106—108 otrzymujà brzmienie:

„Art. 106. 1. Organami nadzoru górniczego sà:

1) Prezes Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go, 

2) dyrektorzy okr´gowych urz´dów
górniczych oraz specjalistycznych
urz´dów górniczych.

2. Dyrektorzy okr´gowych urz´dów gór-
niczych i specjalistycznych urz´dów
górniczych dzia∏ajà jako organy
pierwszej instancji w sprawach nale-
˝àcych do w∏aÊciwoÊci organów nad-
zoru górniczego, chyba ˝e sprawy te
zosta∏y zastrze˝one do w∏aÊciwoÊci
Prezesa Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go. 

Art. 107. 1. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
jest centralnym organem administra-
cji rzàdowej i podlega Prezesowi Rady
Ministrów. 

2. Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego
powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Mi-
nistrów. 

3. Kadencja Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego trwa 6 lat.

4. Po up∏ywie kadencji Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego pe∏ni obowiàzki
do czasu obj´cia stanowiska przez no-
wego Prezesa Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego. Ta sama osoba mo˝e byç Pre-
zesem Wy˝szego Urz´du Górniczego
nie d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne ka-
dencje. 

5. Kadencja Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego wygasa w razie jego od-
wo∏ania lub Êmierci.

6. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Pre-
zesa Wy˝szego Urz´du Górniczego,
je˝eli:

1) zrzek∏ si´ stanowiska,

2) sta∏ si´ trwale niezdolny do pe∏nie-
nia obowiàzków na skutek choroby, 

3) nie wykonuje lub wykonuje w spo-
sób nienale˝yty obowiàzki okreÊlo-
ne przepisami ustawy,

4) zosta∏ skazany prawomocnym wy-
rokiem sàdu za pope∏nione prze-
st´pstwo.

7. Wiceprezesów Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego powo∏uje i odwo∏uje Prezes
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Rady Ministrów na wniosek Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego. 

8. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
w szczególnoÊci:

1) jest organem w∏aÊciwym w spra-
wach indywidualnych, rozpatrywa-
nych w drodze post´powania admi-
nistracyjnego w zakresie wynikajà-
cym z przepisów ustawy, 

2) pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego
stopnia, w rozumieniu Kodeksu po-
st´powania administracyjnego,
w stosunku do dyrektorów okr´go-
wych urz´dów górniczych i specja-
listycznych urz´dów górniczych,
oraz sprawuje nadzór nad ich dzia-
∏alnoÊcià,

3) powo∏uje specjalne komisje do kom-
pleksowego opiniowania stanu roz-
poznania i zwalczania zagro˝eƒ natu-
ralnych i technicznych w zak∏adach
górniczych oraz zagro˝eƒ bezpie-
czeƒstwa powszechnego, zwiàzane-
go z ruchem zak∏adu górniczego,

4) gromadzi i archiwizuje dokumenta-
cj´ mierniczo-geologicznà zlikwido-
wanych zak∏adów górniczych oraz
udost´pnia t´ dokumentacj´ na za-
sadach i w sposób okreÊlony w od-
r´bnych przepisach.

9. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
wykonuje swoje zadania przy pomocy
Wy˝szego Urz´du Górniczego, dzia∏a-
jàcego pod jego bezpoÊrednim kie-
rownictwem.

10. Prezes Rady Ministrów, w drodze roz-
porzàdzenia, nadaje Wy˝szemu Urz´-
dowi Górniczemu statut. W statucie
Wy˝szego Urz´du Górniczego Prezes
Rady Ministrów okreÊla struktur´ or-
ganizacyjnà Urz´du i jego siedzib´.

Art. 108. 1. Terenowymi organami administracji
rzàdowej, podleg∏ymi Prezesowi Wy˝-
szego Urz´du Górniczego, sà dyrekto-
rzy okr´gowych urz´dów górniczych
i specjalistycznych urz´dów górni-
czych. 

2. Dyrektorów i zast´pców dyrektorów,
o których mowa w ust. 1, powo∏uje
i odwo∏uje Prezes Wy˝szego Urz´du
Górniczego. 

3. Dyrektorzy okr´gowych i specjali-
stycznych urz´dów górniczych wyko-
nujà swoje zadania przy pomocy okr´-
gowych urz´dów górniczych i specja-
listycznych urz´dów górniczych, dzia-
∏ajàcych pod ich bezpoÊrednim kie-
rownictwem.

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze roz-
porzàdzenia, tworzy i znosi okr´gowe

urz´dy górnicze oraz ustala ich siedzi-
by i w∏aÊciwoÊç miejscowà zgodnie
z podzia∏em terytorialnym paƒstwa,
okreÊlonym w odr´bnych przepisach.

5. Prezes Rady Ministrów, w drodze roz-
porzàdzenia, mo˝e tworzyç i znosiç
specjalistyczne urz´dy górnicze, obej-
mujàce niektóre dziedziny dzia∏alno-
Êci urz´dów górniczych, oraz okreÊla
ich nazw´, w∏aÊciwoÊç i siedzib´.

6. Organizacj´ i zasady dzia∏ania okr´go-
wych i specjalistycznych urz´dów gór-
niczych okreÊla Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego.”;

73) w art. 109:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) budowy i likwidacji zak∏adu górniczego,
w tym rekultywacji gruntów i zagospodaro-
wania terenów po dzia∏alnoÊci górniczej.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Organy nadzoru górniczego wydajà, w dro-
dze decyzji, zezwolenia na:

1) oddanie do ruchu w zak∏adzie górniczym
obiektów, maszyn i urzàdzeƒ okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie
art. 78 ust. 1,

2) nabywanie, przechowywanie i u˝ywanie
Êrodków strza∏owych i sprz´tu strza∏owe-
go w zak∏adach górniczych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do:

1) bezzbiornikowego magazynowania sub-
stancji oraz sk∏adowania odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych,

2) wykonywania robót geologicznych.”,

c) skreÊla si´ ust. 4;

74) w art. 110 wyrazy „art. 78 ust. 1 pkt 3” zast´puje si´
wyrazami „art. 78 ust. 3”;

75) art. 111 i 112 otrzymujà brzmienie:

„Art. 111. 1. W zakresie ustalonym przepisami,
o których mowa w ust. 2, maszyny,
urzàdzenia, materia∏y, a tak˝e Êrodki
strza∏owe oraz sprz´t strza∏owy, zwa-
ne dalej «wyrobami», mogà byç sto-
sowane w zak∏adach górniczych tylko
po dopuszczeniu ich, w drodze decy-
zji, przez Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego.

2. Rada Ministrów, kierujàc si´ potrzebà
zapewnienia bezpieczeƒstwa u˝ytko-
wania wyrobów w warunkach zagro-
˝eƒ wyst´pujàcych w ruchu zak∏adów
górniczych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) wyroby, których stosowanie w za-
k∏adach górniczych wymaga do-
puszczenia,
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2) wymagania techniczne dla wyro-
bów, o których mowa w pkt 1,

3) warunki i tryb wydawania, cofania
lub uniewa˝niania oraz terminy
wa˝noÊci decyzji o dopuszczeniu
wyrobów do stosowania w zak∏a-
dach górniczych, zakres oraz ko-
niecznoÊç i przyczyny ponownego
wydania decyzji i sposób przepro-
wadzania badaƒ wyrobów, w tym
prób wyrobów w ruchu zak∏adu
górniczego, jednostki upowa˝nione
do przeprowadzania badaƒ wyro-
bów, rodzaje dokumentów wyma-
ganych przed dopuszczeniem, zna-
ki dopuszczenia oraz sposób ozna-
czania wyrobów tymi znakami.

Art. 112. Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli
pracownikom organów nadzoru górni-
czego przys∏uguje prawo wst´pu do za-
k∏adów górniczych oraz do siedzib,
obiektów i urzàdzeƒ podmiotów zawo-
dowo trudniàcych si´ wykonywaniem
czynnoÊci ratownictwa górniczego oraz
dost´pu do niezb´dnych informacji,
urzàdzeƒ i dokumentów. Mogà oni ̋ àdaç
udzielania wyjaÊnieƒ w zakresie ich
uprawnieƒ wynikajàcych z ustawy.”;

76) w art. 113 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mo˝e zakazaç, na czas nieprzekraczajàcy
dwóch lat, wykonywania okreÊlonych czynno-
Êci w ruchu zak∏adu górniczego osobom, o któ-
rych mowa w art. 68 ust. 1 oraz w art. 70 ust. 1,
w razie stwierdzenia naruszenia przez te osoby
dyscypliny i porzàdku pracy, a zw∏aszcza obo-
wiàzków okreÊlonych ustawà i wydanymi na jej
podstawie przepisami.”; 

77) w art. 114 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „zapobiegaw-
czà i”;

78) w tytule dzia∏u VII skreÊla si´ wyrazy „i kary pieni´˝-
ne”;

79) w art. 118 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bezzbiornikowego magazynowania substan-
cji lub sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych,”

b) skreÊla si´ pkt 4 i 5;

80) w art. 119:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bezzbiornikowego magazynowania substan-
cji lub sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych,”

b) skreÊla si´ pkt 4 i 5;

81) w art. 122 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykracza przeciwko innym ni˝ okreÊlone
w ust. 1 nakazom lub zakazom zawartym w roz-
porzàdzeniach wydanych na podstawie art. 78
albo nakazom lub zakazom okreÊlonym
w art. 73, art. 75 ust. 1, art. 76 i art. 80,”;

82) art. 125 otrzymuje brzmienie:

„Art. 125. Kto wykonuje czynnoÊci kierownictwa
lub dozoru ruchu zak∏adu górniczego lub
inne czynnoÊci w ruchu zak∏adu górni-
czego, bez kwalifikacji przewidzianych
ustawà,

podlega karze grzywny.”;

83) dodaje si´ art. 126a i 126b w brzmieniu:

„Art. 126a. Kto nie wykonuje decyzji organu nad-
zoru górniczego, dotyczàcej:

1) usuni´cia nieprawid∏owoÊci powsta-
∏ych wskutek naruszenia przepisów
o ruchu zak∏adu górniczego lub

2) wstrzymania w ca∏oÊci lub w cz´Êci
ruchu zak∏adu górniczego lub jego
urzàdzeƒ, albo podj´cia niezb´dnych
Êrodków zapobiegawczych ze wzgl´-
du na bezpoÊrednie zagro˝enie dla
zak∏adu, jego pracownika, bezpie-
czeƒstwa powszechnego lub Êrodo-
wiska, lub

3) zakazu wykonywania okreÊlonych
czynnoÊci przez osoby, które naru-
szy∏y obowiàzki okreÊlone ustawà
i wydanymi na jej podstawie przepi-
sami, lub

4) wstrzymania dzia∏alnoÊci lub podj´-
cia okreÊlonych czynnoÊci w celu do-
prowadzenia Êrodowiska do w∏aÊci-
wego stanu, w razie wykonywania
dzia∏alnoÊci bez wymaganej konce-
sji, bez zatwierdzonego projektu prac
geologicznych lub niezgodnie z kon-
cesjà albo zatwierdzonym projektem
prac geologicznych,

podlega karze grzywny.

Art. 126b. Kto nie dope∏nia cià˝àcego na nim obo-
wiàzku w zakresie tworzenia funduszu
likwidacyjnego zak∏adu górniczego
oraz gromadzenia Êrodków na tym fun-
duszu,

podlega karze grzywny.”;

84) art. 127 otrzymuje brzmienie:

„Art. 127. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 119—126b nast´puje na zasadach
i w trybie okreÊlonych w Kodeksie post´-
powania w sprawach o wykroczenia.”;

85) skreÊla si´ art. 128;

86) skreÊla si´ art. 157a.
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Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117 i Nr 106,
poz. 1150) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 23 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 24;

2) w art. 26 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 7.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315
i 1324 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 31;

2) w art. 18 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 2. 

Art. 4. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42
i Nr 100, poz. 1085) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) terenie zamkni´tym — nale˝y przez to rozu-
mieç teren, a w szczególnych przypadkach
obiekt budowlany lub jego cz´Êç, dost´pny
wy∏àcznie dla osób uprawnionych oraz wy-
znaczony w sposób okreÊlony w przepisach
Prawa geodezyjnego i kartograficznego, nie-
zb´dny na cele obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
paƒstwa, b´dàcy w dyspozycji jednostek or-
ganizacyjnych podleg∏ych ministrom w∏aÊci-
wym do: spraw wewn´trznych, spraw zagra-
nicznych, Ministrowi Obrony Narodowej oraz
Szefowi Urz´du Ochrony Paƒstwa,”

2) art. 89a otrzymuje brzmienie:

„Art. 89a. Do w∏aÊciwoÊci organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego w dziedzinie górnictwa
nale˝à sprawy i zwiàzane z nimi Êrodki
dzia∏ania okreÊlone w ustawie, dotyczà-
ce obiektów i robót budowlanych zak∏a-
dów górniczych.”

Art. 5. 1. Decyzje, wydane na podstawie dotychcza-
sowych przepisów prawa geologicznego i górniczego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, pozo-
stajà w mocy z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy tracà
moc, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, kon-
cesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
surowców mineralnych znajdujàcych si´ w odpadach
po robotach górniczych oraz po procesach wzbogaca-
nia kopalin.

3. Pozostajà w mocy Êwiadectwa lub decyzje
o stwierdzeniu (zatwierdzeniu) kwalifikacji osób, wyda-
ne na podstawie dotychczasowych przepisów. Osoby,
które legitymowa∏y si´ uprawnieniami do kierowania
w terenie wierceniami do g∏´bokoÊci 30 m, wykonywa-
nymi poza obszarem górniczym z∏o˝a kopaliny podsta-
wowej, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy uzyskujà
uprawnienia do kierowania w terenie robotami geolo-
gicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru gór-
niczego, wykonywanymi bez u˝ycia materia∏ów wybu-
chowych albo gdy projektowana g∏´bokoÊç wyrobiska
nie przekracza 100 m.

4. Do projektów zagospodarowania z∏o˝a zatwier-
dzonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, których
termin wa˝noÊci up∏ynà∏ po wejÊciu w ˝ycie ustawy,
stosuje si´ odpowiednio jej przepisy o zmianie projek-
tu zagospodarowania z∏o˝a.

Art. 6. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
tracà moc koncesje udzielone gminom i innym gmin-
nym osobom prawnym, wydane na podstawie dotych-
czasowych przepisów prawa geologicznego i górnicze-
go, wykonywane z naruszeniem przepisów o samorzà-
dzie gminnym.

2. Organ koncesyjny stwierdza, w drodze decyzji,
utrat´ mocy koncesji wykonywanych w warunkach
okreÊlonych w ust. 1.

3. Utrata mocy koncesji nie zwalnia gminy lub innej
gminnej osoby prawnej z wykonania okreÊlonych
w niej obowiàzków dotyczàcych ochrony Êrodowiska
oraz obowiàzków zwiàzanych z likwidacjà zak∏adu gór-
niczego.

4. Zakres i sposób wykonania obowiàzków, o któ-
rych mowa w ust. 3, ustala organ koncesyjny w drodze
decyzji stwierdzajàcej utrat´ mocy koncesji.

Art. 7. 1. Do czasu powo∏ania paƒstwowej s∏u˝by
geologicznej w drodze odr´bnych przepisów, nie póê-
niej ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r., wykonywanie zadaƒ
tej s∏u˝by minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska po-
wierzy Paƒstwowemu Instytutowi Geologicznemu,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo–rozwojowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388).

2. Nadzór nad wykonywaniem zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, dzia∏ajàcy przy pomocy G∏ównego Geolo-
ga Kraju.

3. W razie niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
nania zadania paƒstwowej s∏u˝by geologicznej przez
Paƒstwowy Instytut Geologiczny, minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska mo˝e powierzyç jego wykonanie
podmiotom okreÊlonym w art. 102 ust. 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 8. W przypadku je˝eli decyzje ostateczne, pod-
j´te przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, a dotyczàce doku-
mentacji geologicznej lub projektu zagospodarowania
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z∏o˝a, zosta∏y uchylone, zmienione albo stwierdzono
ich niewa˝noÊç w trybie przepisów dzia∏u II rozdzia∏u
12 i 13 Kodeksu post´powania administracyjnego, do
ponownych post´powaƒ stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

Art. 9. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy dzia∏alnoÊç polegajàcà na wydobywaniu
kopalin ze z∏ó˝, bezzbiornikowym magazynowaniu
substancji lub sk∏adowaniu odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, utwo-
rzà fundusz likwidacji zak∏adu górniczego, na zasadach
okreÊlonych w art. 26c ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 10. 1. Przedsi´biorca, który przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy uzyska∏ koncesj´ na poszukiwanie
lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, obejmujàcà tak˝e ich
wydobywanie, i wobec którego organ koncesyjny nie
wyda∏ odr´bnej decyzji okreÊlajàcej szczegó∏owe wa-
runki wydobywania kopaliny, przedstawi organowi
koncesyjnemu dokumentacj´ geologicznà, projekt za-
gospodarowania z∏o˝a.

2. Organ koncesyjny, na podstawie dokumentów,
o których mowa w ust. 1, ustala, w drodze odr´bnej de-
cyzji, szczegó∏owe warunki wydobywania kopaliny.
Przepis art. 25 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ od-
powiednio.

3. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, wyma-
ga uzgodnienia z w∏aÊciwym wójtem, burmistrzem al-
bo prezydentem miasta. Przepis art. 16 ust. 5 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 11. 1. Do informacji geologicznej uzyskanej
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy
art. 47 ustawy, o której mowa w art. 1, w dotychczaso-
wym brzmieniu, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli w ciàgu 6 miesi´cy od trzykrotnego og∏o-
szenia, zamieszczonego w prasie ogólnopolskiej i spe-
cjalistycznej przez ministra w∏aÊciwego do spraw Skar-
bu Paƒstwa, nie zg∏osi si´ podmiot posiadajàcy prawo
do danej informacji geologicznej, uzyskanej przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, zgromadzonej w Cen-
tralnym Archiwum Geologicznym, minister ten mo˝e,
w drodze decyzji, stwierdziç prawo w∏asnoÊci Skarbu

Paƒstwa do tej informacji geologicznej.

3. Zawiadomieƒ o podj´tych decyzjach i innych
czynnoÊciach organu, o którym mowa w ust. 2, doko-
nuje si´ w drodze og∏oszeƒ zamieszczonych w prasie
ogólnopolskiej i specjalistycznej. Zawiadomienia sà
skuteczne z up∏ywem 10 dni od ich dokonania.

Art. 12. 1. Do spraw wszcz´tych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà osta-
tecznà albo prawomocnym orzeczeniem sàdu, stosuje
si´ przepisy ustawy. 

2. Do op∏at eksploatacyjnych i kar pieni´˝nych, na-
le˝nych za okres sprzed wejÊcia w ˝ycie ustawy, oraz
ich egzekucji stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 13. Z up∏ywem jednego roku od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy tracà moc zezwolenia na wydobywanie
torfu wydane przed dniem 2 wrzeÊnia 1994 r.

Art. 14. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà moc
decyzje o ustanowieniu terenów zamkni´tych zak∏a-
dów górniczych.

Art. 15. 1. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy wojewodowie
i starostowie niezw∏ocznie przeka˝à w∏aÊciwym orga-
nom nadzoru górniczego akta spraw dotyczàcych za-
k∏adów górniczych, dotychczas nadzorowanych i kon-
trolowanych przez wojewodów i starostów jako orga-
ny nadzoru górniczego. 

2. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska niezw∏ocznie przeka˝e w∏aÊciwym
wojewodom akta spraw dotyczàcych kopalin podsta-
wowych, dla których od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
wojewodowie stanà si´ w∏aÊciwymi organami.

Art. 16. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie stosuje si´ przepisy
dotychczasowe, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà usta-
wà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 14 w zakresie dotyczàcym
art. 26a ustawy, o której mowa w art. 1, który wchodzi
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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