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1947
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i górnicze

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606) i art. 8 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze
oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),
2) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),
3) ustawà z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 111, poz. 726),
4) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885),

5) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
6) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o dost´pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U. Nr 109,
poz. 1157),
7) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
8) ustawà z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz
z 2003 r. Nr 228, poz. 2259),
9) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy —
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110,
poz. 1190),
10) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),
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11) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),
12) ustawà z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019),
13) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),
14) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360),
15) ustawà z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055),
16) ustawà z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy
— Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 223,
poz. 2219),
17) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
18) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),
19) ustawà z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),
20) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
— Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758),
21) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów
agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362),
22) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398),
23) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych
ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ
i kompetencji administracji terenowej (Dz. U.
Nr 175, poz. 1462)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 14 listopada 2005 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 129—139, art. 147, art. 153, art. 155—157 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96), które stanowià:
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„Art. 129. W Kodeksie cywilnym wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 143 w zdaniu drugim skreÊla
si´ wyrazy „i kopalin”;
2) w art. 267 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jednak˝e u˝ytkownik gruntu
mo˝e zbudowaç i eksploatowaç
nowe urzàdzenia s∏u˝àce do
wydobywania kopalin z zachowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego.”
Art. 130. W Kodeksie post´powania w sprawach
o wykroczenia skreÊla si´ „Dzia∏ XIII.
Kolegia do spraw wykroczeƒ przy organach administracji górniczej.”.
Art. 131. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeƒ (Dz. U.
Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312,
z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16,
poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251
i z 1991 r. Nr 32, poz. 131) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w § 1 skreÊla si´ pkt 3 i 6;
2) w art. 6 skreÊla si´ § 2;
3) w art. 8 skreÊla si´ § 2.
Art. 132. W ustawie z dnia 24 paêdziernika 1974 r.
— Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230,
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44,
poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r.
Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335 oraz
z 1993 r. Nr 40, poz. 183) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rejonowy organ rzàdowej administracji ogólnej mo˝e zezwoliç
zak∏adom na sk∏adowanie na
gruntach przybrze˝nych, za odszkodowaniem, materia∏ów budowlanych i sprz´tu oraz na dost´p do urzàdzeƒ wodnych i pomiarowych oraz znaków ˝eglugowych, je˝eli jest to niezb´dne do
wykonania, ustawiania, utrzymania i eksploatacji tych urzàdzeƒ
i znaków.”;
2) w art. 44 w ust. 2 zdanie pierwsze
otrzymuje brzmienie:
„2. O obowiàzku przekazywania nadwy˝ek wody orzeka organ w∏aÊciwy do wydawania pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wody.”;
3) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. 1. Do korzystania z wód kopalnianych stosuje si´
przepisy ustawy.
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2. Do wydobywania wód zaliczonych na podstawie
prawa
geologicznego
i górniczego do solanek,
wód leczniczych i termalnych, stosuje si´ przepisy
tego prawa.”;

4) w art. 53 w ust. 2 w pkt 6 skreÊla si´
wyrazy „˝wiru, piasku i innych materia∏ów oraz”.
Art. 133. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska
(Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44,
poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 77,
poz. 335 i Nr 101, poz. 444 oraz z 1993 r.
Nr 40, poz. 183) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) dodaje si´ art. 54a w brzmieniu:
„Art. 54a. Zabrania si´ bezzbiornikowego sk∏adowania odpadów
niebezpiecznych
w
wyrobiskach
górniczych.”;
2) w art. 87b w ust. 2 wyrazy „wp∏ywy
z op∏at eksploatacyjnych i koncesyjnych w wysokoÊci okreÊlonej w prawie górniczym i w prawie geologicznym.” zast´puje si´ wyrazami „wp∏ywy z op∏at i kar, o których mowa
w art. 84, 85 i 128 ustawy — Prawo
geologiczne i górnicze.”;
3) w art. 88c po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:
„1a. Ârodki pochodzàce z op∏at i kar,
o których mowa w art. 83, 84
i 128 ustawy — Prawo geologiczne i górnicze, przeznacza si´
na finansowanie zadaƒ okreÊlonych w art. 87b ust. 2 w formie
dotacji. Przeznaczenie Êrodków
na finansowanie prac geologicznych wymaga zasi´gni´cia opinii Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa, a na finansowanie potrzeb górnictwa — opinii Ministra Przemys∏u i Handlu oraz
Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.”.
Art. 134. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r.
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35,
poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 169,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r.
Nr 101, poz. 444, Nr 103, poz. 446
i Nr 114, poz. 494) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 skreÊla si´ pkt 8;
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2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze lub nieleÊne mo˝na
dokonaç jedynie w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.”;
3) skreÊla si´ art. 24.

Art. 135. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r.
o gospodarce gruntami i wyw∏aszczaniu nieruchomoÊci (Dz. U. z 1991 r.
Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446
i Nr 107, poz. 464 oraz z 1993 r. Nr 47,
poz. 212 i Nr 131, poz. 629) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) terenów górniczych — wymaga, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, porozumienia z organem
w∏aÊciwym do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin,”;
b) skreÊla si´ pkt 3;
2) skreÊla si´ art. 71.
Art. 136. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r.
o dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31,
poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73,
poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106,
poz. 457 i Nr 107, poz. 460 oraz z 1993 r.
Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646) w art. 11 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) poszukiwania,
rozpoznawania
i wydobywania kopalin oraz surowców mineralnych znajdujàcych si´ w odpadach powsta∏ych
po robotach górniczych oraz po
procesach wzbogacania kopalin,
bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze oraz
sk∏adowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych,”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zasady udzielania koncesji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, okreÊlajà przepisy prawa geologicznego
i górniczego.”
Art. 137. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U.
Nr 32, poz. 131) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) skreÊla si´ art. 33;
2) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. Do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania zasobów mineralnych w polskich
obszarach morskich stosuje
si´ odpowiednie przepisy
prawa geologicznego i górniczego oraz przepisy dotyczàce ochrony Êrodowiska
morskiego, bezpieczeƒstwa
˝eglugi i ˝ycia na morzu.”;
3) w art. 42:
a) w ust. 2 w pkt 5 dodaje si´ wyrazy
„w zakresie nieuregulowanym
przepisami prawa geologicznego
i górniczego”,
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Ustawa nie narusza przepisów
prawa geologicznego i górniczego.”
Art. 138. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
Nr 81, poz. 351) dodaje si´ art. 44a
w brzmieniu:
„Art. 44a. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego
i górniczego.”
Art. 139. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55,
poz. 250) dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego
i górniczego.” ”
„Art. 147. W terminie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy plan ruchu zak∏adu górniczego
powinien zostaç sporzàdzony, uzupe∏niony lub zmieniony, stosownie do wymagaƒ art. 64.”
„Art. 153. 1. W terminie trzech miesi´cy od dnia
og∏oszenia ustawy, Krajowa Rada Sàdownictwa przedstawi Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej wnioski
o powo∏anie s´dziów sàdów rejonowych spoÊród przewodniczàcych komisji do spraw szkód górniczych, ich
zast´pców i przewodniczàcych zespo∏ów orzekajàcych zg∏oszonych przez
zgromadzenia ogólne s´dziów w sàdach wojewódzkich oraz przez Ministra SprawiedliwoÊci — o ile osoby te
spe∏niajà
wymagania
okreÊlone
w art. 51 § 1 pkt 1—5 i 7 i nie zachodzà wobec nich przeszkody wymienione w art. 53 i 54 ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych.
2. Stosunek pracy z przewodniczàcymi
komisji do spraw szkód górniczych,
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ich zast´pcami i przewodniczàcymi
zespo∏ów orzekajàcych, których kandydatury na stanowiska s´dziów nie
zosta∏y zg∏oszone Krajowej Radzie
Sàdownictwa, oraz przewodniczàcymi komisji do spraw szkód górniczych, ich zast´pcami i przewodniczàcymi zespo∏ów orzekajàcych, o których powo∏anie na stanowiska s´dziów Krajowa Rada Sàdownictwa
nie przedstawi∏a wniosku Prezydentowi — ulega rozwiàzaniu na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach
urz´dów paƒstwowych.
3. Pracownicy administracyjni i obs∏ugi
komisji do spraw szkód górniczych
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà
si´ pracownikami sàdów rejonowych
w∏aÊciwych ze wzgl´du na miejsce
ich zamieszkania.
4. Przewodniczàcy komisji do spraw
szkód górniczych i ich zast´pcy oraz
pozostali pracownicy mianowani komisji do spraw szkód górniczych mogà, w terminie trzech miesi´cy od
dnia og∏oszenia ustawy, z∏o˝yç Prezesowi Wy˝szego Urz´du Górniczego
pisemne oÊwiadczenia o odmowie
dalszego zatrudnienia. W tym przypadku stosunek pracy rozwiàzuje si´
po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
z∏o˝enia oÊwiadczenia, w ostatnim
dniu miesiàca kalendarzowego. Pracownicy komisji do spraw szkód górniczych zatrudnieni na podstawie
umowy o prac´ mogà, w tym samym
czasie, z∏o˝yç oÊwiadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy albo wniosek o jego rozwiàzanie za porozumieniem stron, który powinien byç
uwzgl´dniony w terminie nie d∏u˝szym ni˝ obowiàzujàcy w danych stosunkach okres wypowiedzenia. Rozwiàzanie stosunku pracy na zasadach
przewidzianych w niniejszym ust´pie
pociàga za sobà skutki, jakie przepisy
prawa wià˝à z rozwiàzaniem umowy
o prac´ przez zak∏ad pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zak∏adu pracy.”

„Art. 155. 1. Umarza si´ post´powanie w sprawach dotychczas prawomocnie niezakoƒczonych przez komisje dyscyplinarne przy urz´dach górniczych.
2. Zatarcie dotychczas orzeczonych kar
dyscyplinarnych nast´puje z mocy
prawa z up∏ywem 2 lat od dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia komisji
dyscyplinarnej.
Art. 156. Cz∏onkowie kolegium do spraw wykroczeƒ przy Wy˝szym Urz´dzie Górniczym

Dziennik Ustaw Nr 228

— 15081 —

i przy okr´gowych urz´dach górniczych
stajà si´, odpowiednio do miejsca zamieszkania, cz∏onkami kolegiów do
spraw wykroczeƒ przy sàdach rejonowych.
Art. 157. 1. Sprawy, które do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy nie zosta∏y zakoƒczone orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeƒ przy okr´gowym urz´dzie górniczym, przekazuje si´ w∏aÊciwym kolegiom do spraw wykroczeƒ przy sàdach rejonowych.
2. Sprawy, w których nie zosta∏y rozpoznane Êrodki zaskar˝enia przez kolegium do spraw wykroczeƒ przy Wy˝szym Urz´dzie Górniczym, i sprawy,
w których post´powanie toczy si´
przed komisjà orzecznictwa do spraw
wykroczeƒ przy Prezesie Wy˝szego
Urz´du Górniczego — przekazuje si´
odpowiednio w∏aÊciwym sàdom rejonowym i wojewódzkim.”;
2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106,
poz. 488).”;
3) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.”;
4) art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 726), który stanowi:
„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
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ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.”;

6) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;
7) art. 68 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dost´pie
do informacji o Êrodowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko (Dz. U.
Nr 109, poz. 1157), który stanowi:
„Art. 68. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;
8) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowià:
„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu ich zastàpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów:
1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,
2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;
9) art. 220 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803
oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2259), który stanowi:
„Art. 220. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 2 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.,
2) art. 89, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.”;

5) art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133,
poz. 885), który stanowi:

10) art. 5—17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 110, poz. 1190), które stanowià:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 22, któ-

„Art. 5. 1. Decyzje, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów prawa geologicz-
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nego i górniczego przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, pozostajà
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,
koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie surowców mineralnych znajdujàcych si´ w odpadach po
robotach górniczych oraz po procesach
wzbogacania kopalin.
3. Pozostajà w mocy Êwiadectwa lub decyzje o stwierdzeniu (zatwierdzeniu)
kwalifikacji osób, wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów. Osoby,
które legitymowa∏y si´ uprawnieniami
do kierowania w terenie wierceniami do
g∏´bokoÊci 30 m, wykonywanymi poza
obszarem górniczym z∏o˝a kopaliny
podstawowej, z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy uzyskujà uprawnienia do kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez
u˝ycia materia∏ów wybuchowych albo
gdy projektowana g∏´bokoÊç wyrobiska
nie przekracza 100 m.
4. Do projektów zagospodarowania z∏o˝a
zatwierdzonych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, których termin wa˝noÊci up∏ynà∏ po wejÊciu w ˝ycie ustawy,
stosuje si´ odpowiednio jej przepisy
o zmianie projektu zagospodarowania
z∏o˝a.
Art. 6. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy tracà moc koncesje udzielone gminom i innym gminnym osobom prawnym, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów prawa geologicznego i górniczego, wykonywane z naruszeniem przepisów o samorzàdzie
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 górniczego.
4. Zakres i sposób wykonania obowiàzków, o których 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 póêniej ni˝ do dnia 31 grud-
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nia 2003 r., wykonywanie zadaƒ tej s∏u˝by minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska powierzy 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 Geologa Kraju.
3. W razie niewykonania lub nienale˝ytego wykonania 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 której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

Art. 8. W przypadku je˝eli decyzje ostateczne,
podj´te przed wejÊciem w ˝ycie ustawy,
a dotyczàce dokumentacji geologicznej
lub projektu zagospodarowania 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 dotychczasowe.
Art. 9. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy podmioty prowadzàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie 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, utworzà 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 wejÊcia 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 warunki wydobywania kopaliny, przedstawi organowi koncesyjnemu dokumentacj´
geologicznà, projekt zagospodarowania z∏o˝a.
2. Organ koncesyjny, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1,
ustala, w drodze odr´bnej decyzji,
szczegó∏owe warunki wydobywania
kopaliny. Przepis art. 25 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ odpowiednio.
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3. Wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 2, wymaga uzgodnienia z w∏aÊciwym wójtem, burmistrzem albo
prezydentem miasta. Przepis art. 16
ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà 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 dotychczasowym
brzmieniu, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Je˝eli w ciàgu 6 miesi´cy od trzykrotnego og∏oszenia, zamieszczonego
w prasie ogólnopolskiej i specjalistycznej przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, nie zg∏osi si´
podmiot posiadajàcy prawo do danej
informacji geologicznej, uzyskanej
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
zgromadzonej w Centralnym 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, dokonuje 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
wejÊcia w ˝ycie ustawy, a niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà albo prawomocnym orzeczeniem sàdu, stosuje
si´ przepisy ustawy.
2. Do op∏at eksploatacyjnych i kar pieni´˝nych, nale˝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∏adów górniczych.
Art. 15. 1. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy wojewodowie i starostowie niezw∏ocznie przeka˝à w∏aÊciwym organom nadzoru górniczego akta spraw dotyczàcych zak∏adów górniczych, dotychczas nadzorowanych i kontrolowanych przez wojewodów i starostów jako organy nadzoru górniczego.
2. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska niezw∏ocznie przeka˝e w∏aÊciwym woje-
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wodom akta spraw dotyczàcych kopalin podstawowych, dla których od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy wojewodowie
stanà si´ w∏aÊciwymi organami.

Art. 16. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie stosuje
si´ przepisy dotychczasowe, o ile nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia 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.”;
11) art. 42, art. 45, art. 51 i art. 53 ustawy z dnia
21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji
rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 154, poz. 1800), które stanowià:
„Art. 42. Do zakresu dzia∏ania w∏aÊciwych ministrów przechodzà, wynikajàce z innych
przepisów, zadania i kompetencje Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru
nad urz´dami, o których mowa w art. 10,
13, 14, 24, 26 i 34.”
„Art. 45. Statuty nadane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu zastàpienia ich
statutami nadanymi na podstawie przepisów zmienionych niniejszà ustawà.”
„Art. 51. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 30 czerwca 2002 r., zachowujà moc przepisy dotychczasowe, je˝eli
nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà.”
„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,
2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia 2002 r.,
3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,
4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”;
12) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:
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„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;
13) art. 73 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238,
poz. 2019), który stanowi:
„Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
14) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8
pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1,
art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1,
art. 91 i art. 92, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;
15) art. 68 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360), który
stanowi:
„Art. 68. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r., z wyjàtkiem art. 52, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
16) art. 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240,
poz. 2055), który stanowi:
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szà ustawà, podlegajàce do dnia
30 kwietnia 2004 r. obowiàzkowi dopuszczenia do stosowania w zak∏adach
górniczych i dopuszczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy oraz
posiadajàce znak dopuszczenia wydany
na podstawie dotychczasowych przepisów prawa geologicznego i górniczego,
mogà byç stosowane w zak∏adach górniczych do dnia up∏ywu wa˝noÊci decyzji dopuszczeniowych.”

„Art. 111. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ
zmienianych niniejszà ustawà zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.”
„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjàtkiem:
1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;
19) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), który stanowi:
„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 2 pkt 18 lit. a, art. 5 pkt 2 i art. 6 pkt 1
i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”;

20) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który
stanowi:

17) art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie
ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 223, poz. 2219), który stanowi:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r., z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
18) art. 108, art. 111 i art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), które stanowià:
„Art. 108. Wyroby, o których mowa w art. 111
ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 11, w brzmieniu nadanym niniej-

21) art. 3—7 i art. 9 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze
oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758),
które stanowià:
„Art. 3. 1. Organ koncesyjny mo˝e z urz´du, bez
odszkodowania, zmieniç koncesj´ na
sk∏adowanie odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, dostosowujàc jà do wymagaƒ wynikajàcych z ustawy.
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2. W przypadku gdy nie jest mo˝liwe dostosowanie sk∏adowiska podziemnego
do wymagaƒ wynikajàcych z ustawy,
koncesja na podziemne sk∏adowanie
wygasa z dniem 30 czerwca 2009 r.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
organ koncesyjny stwierdza z urz´du
w drodze decyzji wygaÊni´cie koncesji.
Art. 4. Przedsi´biorca, który w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, i nie zatrudnia osoby posiadajàcej
Êwiadectwo stwierdzajàce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami,
jest obowiàzany zatrudniç takà osob´
w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
Art. 5. 1. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, w których op∏ata by∏a okreÊlona jako jednorazowa, nie wymagajà dostosowania.
2. Organ koncesyjny z urz´du, bez odszkodowania, zmieni koncesje udzielone na
dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 15 ust. 1
pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
z których wynika obowiàzek kwartalnego uiszczania op∏aty, dostosowujàc je
do wymagaƒ art. 85 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.
3. Organ koncesyjny z urz´du, bez odszkodowania, zmieni koncesje udzielone na
dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 15 ust. 1
pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
z których wynika obowiàzek uiszczania
op∏aty okreÊlonej kwotowo i podzielonej
na raty, dostosowujàc je do wymagaƒ
art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
4. Raty, o których mowa w ust. 3, uiszczone do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zalicza si´ na poczet przysz∏ych op∏at wynikajàcych z art. 85 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
Art. 6. Decyzje, o których mowa w art. 74 ust. 4
ustawy, o której mowa w art. 1, wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, pozostajà w mocy przez okres 5 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 7. Przepisu art. 75a nie stosuje si´ do osób
kierownictwa oraz specjalistów wykonujàcych czynnoÊci w zakresie ratownictwa
górniczego, zatrudnionych w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy w podmiotach zawodowo
trudniàcych si´ wykonywaniem czynnoÊci
w zakresie ratownictwa górniczego.”
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2005 r.”;
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22) art. 47 i 48 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej,
prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362), które stanowià:
„Art. 47. 1. Konkursy, o których mowa w ustawach zmienianych niniejszà ustawà,
zostanà og∏oszone w terminie 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
2. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów i zast´pców prezesów zarzàdów paƒstwowych
funduszy celowych pe∏nià swoje obowiàzki do czasu powo∏ania na te stanowiska osób wy∏onionych w drodze
konkursu.
3. Powo∏anie Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego, G∏ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, Prezesa
Urz´du Regulacji Energetyki, Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, Przewodniczàcego
Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, Prezesa G∏ównego
Urz´du Miar, Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Prezesa
Urz´du Zamówieƒ Publicznych oraz
Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie nastàpi po zakoƒczeniu kadencji, na którà zostali powo∏ani.
Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.”;
23) art. 149 i 151 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1398), które stanowià:
„Art. 149. 1. W sprawach wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´,
do czasu zakoƒczenia post´powania
w danej instancji, dotychczasowe
przepisy o kosztach sàdowych.
2. W sprawach egzekucyjnych wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy
dotychczasowe
przepisy
o kosztach sàdowych stosuje si´ a˝
do zakoƒczenia post´powania.”
„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
24) art. 47 i 48 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej
(Dz. U. Nr 175, poz. 1462 i Nr 189, poz. 1604), które stanowià:
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„Art. 47. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie art. 35a ust. 4
ustawy zmienianej w art. 7, art. 31
ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, art. 8
ust. 4 i art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 11, art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 15, art. 8 ust. 8, art. 24b
i art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 16, art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 18, art. 7 ust. 11 i art. 31
ust. 10 ustawy zmienianej w art. 28, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów, wydanych na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7, art. 31 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8, art. 8 ust. 4 i art. 43
ust. 2 ustawy zmienianej w art. 11,
art. 13 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 15, art. 8 ust. 8, art. 24b i art. 34
ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 16, art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 18, art. 7 ust. 11 i art. 31
ust. 10 ustawy zmienianej w art. 28, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Poz. 1947
2. Akty prawa miejscowego wydane na
podstawie przepisów zmienianych niniejszà ustawà z zakresu zadaƒ i kompetencji podlegajàcych przekazaniu niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu wydania nowych aktów prawa miejscowego przez organy przejmujàce zadania i kompetencje.
3. Wojewodowie og∏oszà w terminie do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
wykazy aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszà ustawà z zakresu zadaƒ i kompetencji podlegajàcych przekazaniu niniejszà ustawà.

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjàtkiem:
1) art. 35, art. 37, art. 38 ust. 3, art. 42,
art. 45, art. 46 i art. 47 ust. 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
2) art. 19, art. 20 oraz art. 21, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.”.
Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. (poz. 1947)

USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
I)

Prawo geologiczne i górnicze1)
DZIA¸ I
Przepisy ogólne
Rozdzia∏ 1
Zakres obowiàzywania
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki:
1) wykonywania prac geologicznych;
———————
I)

2) wydobywania kopalin ze z∏ó˝;
2a)2) sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyjàtkiem sk∏adowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych;
3) ochrony z∏ó˝ kopalin, wód podziemnych i innych
sk∏adników Êrodowiska w zwiàzku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.

OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczàcej minimalnych wymagaƒ majàcych na celu popraw´ warunków bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia pracowników w zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny otworami
wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348
z 28.11.1992),
2) dyrektywy 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ w zakresie poprawy bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemys∏u wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegó∏owa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992),
3) dyrektywy 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleƒ na poszukiwanie,
badanie i produkcj´ w´glowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej — wydanie specjalne.
2) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.
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Art. 2.3) Przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio
do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyjàtkiem takiej dzia∏alnoÊci prowadzonej
w odkrywkowych wyrobiskach górniczych.
Art. 3.4) Je˝eli wymaga tego potrzeba zapewnienia
bezpieczeƒstwa powszechnego, bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz ochrony Êrodowiska, Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, obejmie przepisami
ustawy, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, prowadzenie okreÊlonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki
górniczej, okreÊlajàc miejsce oraz cel wykonywanych
robót i zakres stosowania ustawy.
Art. 4. Ustawy nie stosuje si´ do:
1) korzystania z wód w zakresie uregulowanym odr´bnymi przepisami;

Poz. 1947

i rozproszonych oraz pierwiastków promieniotwórczych;
3) apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt, gips i anhydryt, piryt, siark´ rodzimà, sole potasowe i potasowo-magnezowe, sole strontu, sól kamiennà;
4) azbest, bentonit, diatomit, dolomit, gliny bia∏o wypalajàce si´ i kamionkowe, gliny i ∏upki ogniotrwa∏e, grafit, kaolin, kamienie szlachetne i ozdobne,
kwarc, kwarcyt, magnezyt, miki, marmury i wapienie krystaliczne, piaski formierskie i szklarskie,
skalenie, ziemi´ krzemionkowà.
2a.8) W rozumieniu ustawy wszystkie kopaliny wyst´pujàce w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej sà kopalinami podstawowymi.
3.9) Kopaliny niewymienione w ust. 2 i ust. 2a sà
kopalinami pospolitymi.

1a)5) wykonywania uj´ç wód podziemnych do g∏´bokoÊci 30 m na potrzeby zwyk∏ego korzystania
z wód;

4. W rozumieniu ustawy nie sà kopalinami wody
podziemne, z wyjàtkiem solanek, wód leczniczych
i termalnych.

2) geologicznych badaƒ naukowych i dzia∏alnoÊci dydaktycznej, które sà prowadzone bez wykonywania robót geologicznych;

5.10) Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊli:

3) pozyskiwania okazów minera∏ów, ska∏ i skamielin
w celach naukowych, kolekcjonerskich i dydaktycznych, które nast´puje bez wykonywania robót
górniczych;
4)6) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych bez wykonywania
robót geologicznych;
5)7) wykonywania robót zwiàzanych ze sztucznym zasilaniem strefy brzegowej piaskiem, pochodzàcym
z osadów dennych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

1) z∏o˝a wód podziemnych zaliczonych do solanek,
wód leczniczych i termalnych, majàc na wzgl´dzie
ich szczególne walory wynikajàce z mineralizacji,
w∏asnoÊci fizycznych i chemicznych, iloÊci i warunków wyst´powania;
2) z∏o˝a innych kopalin leczniczych o szczególnie
cennych walorach ze wzgl´du na rodzaj i jakoÊç
kopaliny.
6.10) Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e zaliczyç kopalin´ pospolità, wyst´pujàcà w okreÊlonym z∏o˝u lub okreÊlonej jednostce geologicznej,
do kopalin podstawowych, bioràc pod uwag´ jej rodzaj, iloÊç lub warunki zalegania.

Art. 5. 1. Kopaliny dzieli si´ na podstawowe i pospolite.
2. Do kopalin podstawowych zalicza si´:
1) gaz ziemny, rop´ naftowà oraz jej naturalne pochodne, w´giel brunatny, w´giel kamienny i metan z w´gla kamiennego;
2) kruszce metali szlachetnych, rudy metali (z wyjàtkiem darniowych rud ˝elaza) i metale w stanie rodzimym, ∏àcznie z rudami pierwiastków rzadkich
———————
3)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.
5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
7) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Art. 6. W rozumieniu ustawy:
1) z∏o˝em kopaliny jest takie naturalne nagromadzenie minera∏ów i ska∏ oraz innych substancji sta∏ych, gazowych i ciek∏ych, których wydobywanie
mo˝e przynieÊç korzyÊç gospodarczà;
2)11) pracà geologicznà jest projektowanie i wykonywanie badaƒ w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a zw∏aszcza poszukiwania i rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, wód podziemnych, okreÊlania warunków geologiczno-in˝ynierskich, a tak˝e sporzàdzanie map i dokumentacji geologicznych oraz
projektowanie i wykonywanie badaƒ na potrzeby
wykorzystania ciep∏a Ziemi lub ujmowania wód
podziemnych;
———————
8)

Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
9) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

Dziennik Ustaw Nr 228

— 15088 —

3)11) robotà geologicznà jest wykonywanie w ramach
prac geologicznych wszelkich czynnoÊci poni˝ej
powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy
u˝yciu materia∏ów wybuchowych, oraz likwidacja
wyrobisk po tych czynnoÊciach;
4) poszukiwaniem jest wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wst´pnego udokumentowania zasobów z∏ó˝ kopalin lub wód podziemnych;
5) rozpoznawaniem jest wykonywanie prac geologicznych na obszarze wst´pnie udokumentowanego z∏o˝a kopaliny lub wód podziemnych;
5a)12) uj´ciem wód podziemnych jest otwór wiertniczy, grupa otworów wiertniczych, obudowane êród∏o naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie
przygotowane do korzystania z wód podziemnych;
6) przedsi´biorcà jest podmiot posiadajàcy koncesj´
na prowadzenie dzia∏alnoÊci regulowanej ustawà;
7)13) 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 przeróbcze;
8)14) obszarem górniczym jest przestrzeƒ, w granicach której przedsi´biorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych zwiàzanych z wykonywaniem koncesji;
9)15) terenem górniczym jest przestrzeƒ obj´ta przewidywanymi szkodliwymi wp∏ywami robót górniczych zak∏adu górniczego;
10)16) wyrobiskiem górniczym jest przestrzeƒ w nieruchomoÊci gruntowej lub w górotworze powsta∏a
w wyniku robót górniczych;
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mów8wodonoÊnych lub w uzasadnionych przypadkach równie˝ do u˝ytkowych poziomów wodonoÊnych;
13)18) Êrodkami strza∏owymi sà materia∏y wybuchowe
w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249);
14)19) informacjà geologicznà sà dane oraz próbki uzyskane w wyniku prowadzenia prac geologicznych;
15)19) sk∏adowiskiem podziemnym jest górotwór,
w tym podziemne wyrobisko górnicze, w którym
odpady sà unieszkodliwiane przez ich sk∏adowanie, z wyjàtkiem sk∏adowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych;
16)19) wykorzystaniem ciep∏a Ziemi jest odbiór energii
z gruntu lub górotworu za poÊrednictwem noÊników energii wprowadzonych do otworu wiertniczego.
Rozdzia∏ 2
W∏asnoÊç i u˝ytkowanie górnicze
Art. 7. 1. Z∏o˝a kopalin niestanowiàce cz´Êci sk∏adowych nieruchomoÊci gruntowej sà w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa.
2. W granicach okreÊlonych przez ustawy Skarb
Paƒstwa mo˝e, z wy∏àczeniem innych osób, korzystaç
ze z∏ó˝ kopalin oraz rozporzàdzaç prawem do nich
przez ustanowienie u˝ytkowania górniczego.
3. Uprawnienia Skarbu Paƒstwa, o których mowa
w ust. 2, wykonujà organy w∏aÊciwe do udzielania
koncesji, zwane dalej „organami koncesyjnymi”.

11)16) robotami górniczymi jest wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià regulowanà ustawà;

Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do w∏asnoÊci z∏ó˝ kopalin stosuje si´ odpowiednio
przepisy o w∏asnoÊci nieruchomoÊci gruntowej.

12)17) wt∏aczanie wód do górotworu jest to wprowadzanie wód z odwodnieƒ wyrobisk górniczych,
wód z∏o˝owych oraz wykorzystanych solanek,
wód leczniczych oraz termalnych polegajàce na
ich wt∏aczaniu otworami wiertniczymi do formacji
geologicznych, izolowanych od u˝ytkowych pozio-

Art. 9. W granicach okreÊlonych przez ustawy oraz
przez umow´ o ustanowieniu u˝ytkowania górniczego
u˝ytkownik górniczy mo˝e, z wy∏àczeniem innych
osób, poszukiwaç, rozpoznawaç lub wydobywaç oznaczonà kopalin´. W tych samych granicach u˝ytkownik
górniczy mo˝e rozporzàdzaç swym prawem.

———————
12) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
16) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
17) Dodany przez art. 199 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Art. 10. 1. Ustanowienie u˝ytkowania górniczego
nast´puje w drodze umowy za wynagrodzeniem, pod
warunkiem uzyskania koncesji.
2. Umowa o ustanowienie, zmian´ treÊci lub przeniesienie u˝ytkowania górniczego powinna byç pod
rygorem niewa˝noÊci zawarta na piÊmie.
———————
18) Dodany przez art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 25 sierpnia 2002 r.
19) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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3. W razie wygaÊni´cia albo cofni´cia koncesji,
u˝ytkowanie górnicze wygasa.
Art. 11.20) 1. Ustanowienie u˝ytkowania górniczego mo˝e byç poprzedzone przetargiem, je˝eli przepisy
ustawy nie stanowià inaczej.
2. Z zastrze˝eniem art. 12 ust. 1, ustanowienie
u˝ytkowania górniczego, obejmujàcego poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego,
ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, a tak˝e metanu z w´gla kamiennego, poprzedza si´ przetargiem.
2a.21) U˝ytkowanie górnicze, obejmujàce poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych,
a tak˝e metanu z w´gla kamiennego, mo˝e zostaç
ustanowione w trybie bezprzetargowym, je˝eli jest
spe∏niony co najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:
1) wykaz obszarów, w których u˝ytkowanie górnicze
mo˝e byç ustanowione w takim trybie, organ koncesyjny poda∏ do publicznej wiadomoÊci oraz opublikowa∏ w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej;
2) obszar obj´ty projektowanym u˝ytkowaniem górniczym by∏ w przesz∏oÊci przedmiotem przetargu,
który nie zakoƒczy∏ si´ ustanowieniem u˝ytkowania górniczego.

Poz. 1947

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa
z up∏ywem dwóch lat od dnia pisemnego zawiadomienia o przyj´ciu dokumentacji przez organ administracji geologicznej.
Art. 13. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do u˝ytkowania górniczego stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego o u˝ytkowaniu.
Art. 14. 1. Przepisy rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio do innych cz´Êci górotworu ni˝ z∏o˝a kopalin.
2.22) 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∏alnoÊci, lecz prowadzonej
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, organem w∏aÊciwym jest minister w∏aÊciwy do
spraw Êrodowiska, dzia∏ajàcy w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej.
2.23) W odniesieniu do dzia∏alnoÊci, na którà ustawa nie
wymaga koncesji, uprawnienia Skarbu Paƒstwa, okreÊlone
w art. 7 ust. 2, wykonujà zarzàdy województw. W odniesieniu
do takiej dzia∏alnoÊci, lecz prowadzonej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, organem w∏aÊciwym
jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, dzia∏ajàcy w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
morskiej.

Rozdzia∏ 3
Koncesje

3. Organami w∏aÊciwymi do przeprowadzenia
przetargu na nabycie prawa u˝ytkowania górniczego
sà organy w∏aÊciwe do udzielania koncesji.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zasady zamieszczania obwieszczeƒ o przetargu na
nabycie prawa u˝ytkowania górniczego i dane, które
powinny byç zamieszczone w obwieszczeniu, wymagania, jakie powinien spe∏niaç oferent oraz jakim powinna odpowiadaç oferta, termin sk∏adania ofert oraz
zakoƒczenia przetargu, a tak˝e zasady i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powo∏ywania i pracy komisji przetargowej.
5. Rada Ministrów, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 4, b´dzie kierowa∏a si´ potrzebà zapewnienia obiektywnych i niedyskryminujàcych kryteriów wyboru oferenta na nabycie u˝ytkowania górniczego.
Art. 12.20) 1. Ten, kto rozpozna∏ i udokumentowa∏
z∏o˝e kopaliny, stanowiàce przedmiot w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa, oraz sporzàdzi∏ dokumentacj´ geologicznà z dok∏adnoÊcià wymaganà do uzyskania koncesji
na wydobywanie kopaliny, mo˝e ˝àdaç ustanowienia
na jego rzecz u˝ytkowania górniczego z pierwszeƒstwem przed innymi.
2. Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1,
rozstrzygajà sàdy powszechne.
———————
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
21) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Art. 15.24) 1. Koncesji wymaga dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin;
2) wydobywania kopalin ze z∏ó˝;
3) bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych.
2.25) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie do koncesjonowania stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.26)).
———————
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4; obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 23.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze
zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji
terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462), która wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 1 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.
26) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460,
Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485,
Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538.
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3. (uchylony).27)
4.28) Zabrania si´ wydobywania kopalin wykonywanego inaczej ni˝ jako koncesjonowana dzia∏alnoÊç
gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 16. 1.29) Koncesji na dzia∏alnoÊç:
1) okreÊlonà w art. 15 ust. 1, wykonywanà w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin podstawowych wymienionych
w art. 5 ust. 2 pkt 1—3, solanek, 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 Êrodowiska.
2.30) Z zastrze˝eniem przepisów ust. 1 i 2a, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych udziela wojewoda.
2.31) Z zastrze˝eniem przepisów ust. 1 i 2a, koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin
podstawowych i pospolitych udziela marsza∏ek województwa.

2a.32) Koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin pospolitych, je˝eli jednoczeÊnie spe∏nione sà odpowiednio nast´pujàce wymagania:
1) obszar zamierzonej dzia∏alnoÊci nie przekroczy powierzchni 2 ha,
2) wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie
przekroczy 20 000 m3,
3) dzia∏alnoÊç b´dzie prowadzona bez u˝ycia materia∏ów wybuchowych
— udziela starosta.
3.29) Udzielenie koncesji na:
1) wydobywanie kopalin podstawowych wymaga
uzgodnienia z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki;
———————
27) Przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 25.
28) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4; obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 31.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 23.
32) Dodany przez art. 86 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej — w zwiàzku
z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Poz. 1947

2)33) wydobywanie kopalin leczniczych wymaga
uzgodnienia z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia;
3) dzia∏alnoÊç w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzgodnienia z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej;
4) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud
pierwiastków promieniotwórczych wymaga opinii
Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki;
5) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami
Êródlàdowymi oraz z obszarów nara˝onych na niebezpieczeƒstwo powodzi wymaga opinii organu
odpowiedzialnego za utrzymanie wód oraz uzgodnienia z organem w∏aÊciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego;
6)34) dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 2a, wymaga
uzgodnienia z w∏aÊciwym wojewodà oraz z w∏aÊciwym organem nadzoru górniczego;
6)35) dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 2a, wymaga uzgodnienia z w∏aÊciwym organem nadzoru górniczego oraz
zaopiniowania przez w∏aÊciwego marsza∏ka województwa.

4.36) Z wyjàtkiem poszukiwania i rozpoznawania
z∏ó˝ kopalin w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenie koncesji na takà dzia∏alnoÊç wymaga zasi´gni´cia opinii w∏aÊciwego wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.
5.37) Udzielenie koncesji na dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyjàtkiem takiej dzia∏alnoÊci wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga uzgodnienia
z w∏aÊciwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem
miasta. Uzgodnienie nast´puje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5a.38) Do zmiany koncesji stosuje si´ odpowiednio
przepisy o udzieleniu koncesji.
6. Udzielenie koncesji nie narusza wymagaƒ wynikajàcych z przepisów odr´bnych.
———————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
34) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 35.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 23.
36) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 86 pkt 1 lit. d ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej
— w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
38) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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Art. 17. 1. Je˝eli przemawia za tym szczególnie
wa˝ny interes paƒstwa lub szczególnie wa˝ny interes
spo∏eczny, zwiàzany zw∏aszcza z ochronà Êrodowiska,
udzielenie koncesji mo˝e byç uzale˝nione od ustanowienia zabezpieczenia roszczeƒ, mogàcych powstaç
wskutek wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà.
2. Form´ i wielkoÊç zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala si´ w koncesji w zale˝noÊci od rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci, przestrzeni obj´tej
koncesjà, czasu, na jaki koncesja zosta∏a wydana, oraz
stopnia szkodliwoÊci zamierzonej dzia∏alnoÊci dla Êrodowiska.
3.39) W koncesji na dzia∏alnoÊç w zakresie sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, ustalenie formy i wielkoÊci
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzkowe.
Art. 18. 1.40) O ile ustawa nie stanowi inaczej,
wniosek o udzielenie koncesji powinien zawieraç:
1) (uchylony);41)
2) (uchylony);41)
2a)42) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
2b)42) okreÊlenie numeru w rejestrze przedsi´biorców lub ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2c)42) okreÊlenie rodzaju i zakresu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç udzielona
koncesja;
3) okreÊlenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana dzia∏alnoÊç ma byç wykonywana, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega si´ wnioskodawca;
4) okreÊlenie czasu, na jaki koncesja ma byç udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;
5) okreÊlenie Êrodków, jakimi dysponuje podmiot
ubiegajàcy si´ o koncesj´ w celu zapewnienia prawid∏owego wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej
wnioskiem.
2.43) Dane obj´te wnioskiem nale˝y uzupe∏niç dowodami ich istnienia, w szczególnoÊci przez do∏àczenie za∏àczników graficznych sporzàdzonych zgodnie
z wymaganiami dotyczàcymi map górniczych.
3.43) Organ koncesyjny mo˝e zobowiàzaç wnioskodawc´ do przedstawienia danych okreÊlajàcych stan
prawny nieruchomoÊci obj´tych wp∏ywami zamierzo———————
39) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
40) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
41) Przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
42) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
43) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.

Poz. 1947

nej dzia∏alnoÊci, a w przypadku nieruchomoÊci o nieuregulowanym stanie prawnym — danych z ewidencji
gruntów i budynków. Organ koncesyjny mo˝e równie˝
˝àdaç z∏o˝enia kopii wniosku koncesyjnego wraz z za∏àcznikami.
Art. 19.44) Do wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, poza wymaganiami okreÊlonymi w art. 18, nale˝y do∏àczyç projekt prac geologicznych.
Art. 20. 1. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, poza wymaganiami przewidzianymi
w art. 18, powinien okreÊlaç:
1) z∏o˝e kopaliny lub jego cz´Êç, która ma byç przedmiotem wydobycia;
2) wielkoÊç i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
3) stopieƒ zamierzonego wykorzystania zasobów
z∏o˝a, w tym kopalin towarzyszàcych i wspó∏wyst´pujàcych u˝ytecznych pierwiastków Êladowych, jak równie˝ Êrodki umo˝liwiajàce osiàgni´cie tego celu;
4)45) projektowane po∏o˝enie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granic.
2.46) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
do∏àczyç:
1) dowód istnienia prawa przys∏ugujàcego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania si´ o koncesj´;
2) projekt zagospodarowania z∏o˝a, zaopiniowany
przez w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego;
3) dowód istnienia prawa przys∏ugujàcego wnioskodawcy do nieruchomoÊci gruntowej, w granicach
której ma byç wykonywana zamierzona dzia∏alnoÊç w zakresie wydobywania kopaliny metodà
odkrywkowà, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
2a.47) Je˝eli w zwiàzku z wydobywaniem kopaliny
ze z∏o˝a przewiduje si´ wt∏aczanie do górotworu wód
pochodzàcych z odwodnienia wyrobisk górniczych,
wód z∏o˝owych lub wykorzystanych solanek, wód
leczniczych lub termalnych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç przyj´tà dokumentacj´
hydrogeologicznà okreÊlajàcà warunki hydrogeologiczne w zwiàzku z wt∏aczaniem wód do górotworu.
3.48) Wymagania okreÊlonego w ust. 2 pkt 3 nie
stosuje si´ do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie w´gla brunatnego.
———————
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
47) Dodany przez art. 199 pkt 2 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 17; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
48) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
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4.48) Organ koncesyjny mo˝e ˝àdaç przed∏o˝enia
dokumentacji geologicznej.
5.48) Wymagania okreÊlonego w ust. 2 pkt 2 nie
stosuje si´ do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w zakresie uregulowanym art. 16 ust. 2a.
21.49)

Art.
1. Wniosek o udzielenie koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach 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´ bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub sk∏adowanie odpadów, oraz granice przestrzeni obj´tej przewidywanymi szkodliwymi
wp∏ywami takiej dzia∏alnoÊci.
1a.50) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç przyj´tà dokumentacj´ hydrogeologicznà
i geologiczno-in˝ynierskà, sporzàdzonà w celu wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wnioskiem.
2. W razie zamierzonego sk∏adowania odpadów
promieniotwórczych w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç zezwolenie Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki, je˝eli wydania tego zezwolenia wymagajà przepisy Prawa atomowego.
3.51) Wniosek o udzielenie koncesji na dzia∏alnoÊç
w zakresie sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, powinien wskazywaç proponowanà form´ i wielkoÊç zabezpieczenia roszczeƒ oraz zakres i sposób monitorowania sk∏adowiska podziemnego.
Art. 22. Koncesja powinna okreÊlaç:
1) rodzaj i sposób prowadzenia dzia∏alnoÊci obj´tej
koncesjà;
2) przestrzeƒ, w granicach której ma byç prowadzona ta dzia∏alnoÊç;
3) okres wa˝noÊci koncesji ze wskazaniem terminu
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci;
4) inne wymagania dotyczàce wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, w szczególnoÊci w zakresie
bezpieczeƒstwa powszechnego i ochrony Êrodowiska.
———————
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
50) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
51) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

Poz. 1947

Art. 23. 1.8Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin, poza wymaganiami przewidzianymi w art. 22, powinna ponadto okreÊlaç:
1) cel, zakres, rodzaj i harmonogram prac geologicznych;
2) wymaganà dok∏adnoÊç rozpoznania geologicznego.
2. Powierzchnia terenu, na którym na podstawie
jednej koncesji mogà byç wykonywane prace, o których mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 1 200 km2.
Art. 23a.52) Koncesja na dzia∏alnoÊç w zakresie
sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, poza wymaganiami przewidzianymi w art. 22, powinna okreÊlaç:
1) typ sk∏adowiska podziemnego;
2) rodzaj i iloÊç odpadów;
3) zakres i sposób monitorowania sk∏adowiska podziemnego;
4) zakres i termin sk∏adania informacji dotyczàcych
sk∏adowania odpadów organowi koncesyjnemu.
Art. 24. (uchylony).53)
Art. 25. 1.54) Koncesja na wydobywanie kopalin,
poza wymaganiami przewidzianymi w art. 22, powinna ponadto wyznaczaç granice obszaru i terenu górniczego oraz okreÊlaç zasoby z∏o˝a kopaliny mo˝liwe do
wydobycia, a tak˝e minimalny stopieƒ ich wykorzystania.
1a.55) W razie gdy koncesja na wydobywanie kopaliny ze z∏o˝a przewiduje wt∏aczanie do górotworu wód
pochodzàcych z odwodnienia wyrobisk górniczych,
wód z∏o˝owych lub wykorzystanych solanek, wód
leczniczych oraz termalnych, powinna ponadto okreÊlaç warunki wt∏aczania wód do górotworu.
2. Granice obszaru górniczego i terenu górniczego
wyznacza organ koncesyjny, w uzgodnieniu z Prezesem Wy˝szego Urz´du Górniczego.
3.56) Je˝eli rzeczywiste szkodliwe wp∏ywy robót
górniczych zak∏adu górniczego przekroczà granice
okreÊlonego w koncesji terenu górniczego, organ koncesyjny zmienia decyzj´ w zakresie dotyczàcym granic
terenu górniczego.
4.57) Koncesja na dzia∏alnoÊç, o której mowa
w art. 15 ust. 1 pkt 3, powinna tak˝e wyznaczaç8grani———————
52) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
53) Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
55) Dodany przez art. 199 pkt 3 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 17; w brzmieniu ustalonym przez
art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
57) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.

Dziennik Ustaw Nr 228

— 15093 —

Poz. 1947

ce przestrzeni bezzbiornikowego magazynowania
substancji lub sk∏adowania odpadów oraz granice
przestrzeni obj´tej przewidywanymi szkodliwymi
wp∏ywami takiej dzia∏alnoÊci. Przy wyznaczaniu tych
granic stosuje si´ odpowiednio przepisy ust. 2 i 3.

Art. 26c.61) 1. Przedsi´biorca, który uzyska∏ koncesj´ na dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2
i 3, obowiàzany jest utworzyç fundusz likwidacji zak∏adu górniczego, zwany dalej „funduszem”, chyba ˝e
obowiàzek taki wynika z odr´bnych przepisów.

Art. 26. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie zagra˝a to Êrodowisku, organ koncesyjny mo˝e zwolniç
ubiegajàcego si´ o koncesj´ na wydobywanie kopalin
pospolitych z niektórych wymagaƒ koncesji okreÊlonych ustawà. Zwolnienie to nie mo˝e dotyczyç wymagaƒ okreÊlonych w art. 22 pkt 1—3.

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

Art. 26a.58) 1. Je˝eli nie sprzeciwia si´ temu interes publiczny zwiàzany z ochronà Êrodowiska,
zw∏aszcza z racjonalnà gospodarkà z∏o˝ami kopalin,
bàdê szczególnie wa˝ny interes gospodarki narodowej, organ koncesyjny jest obowiàzany, 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 wynikajàce z niej warunki;
2)59) w zakresie niezb´dnym do wykonywania zamierzonej dzia∏alnoÊci wyka˝e si´ prawem do informacji geologicznej, 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 wymagania zwiàzane z wykonywaniem zamierzonej dzia∏alnoÊci.
2. Przeniesienie koncesji, o której mowa w ust. 1,
powoduje równie˝ przeniesienie praw i obowiàzków
wynikajàcych z innych decyzji podj´tych na podstawie
ustawy.
3. W razie podj´cia decyzji, o której mowa w ust. 1,
organ koncesyjny mo˝e, w drodze odr´bnej decyzji,
zmieniç warunki zabezpieczenia, o których mowa
w art. 17.
Art. 26b.60) Odmowa udzielenia koncesji mo˝e nastàpiç, je˝eli zamierzona dzia∏alnoÊç narusza wymagania ochrony Êrodowiska, w tym zwiàzane z racjonalnà
gospodarkà z∏o˝ami kopalin, równie˝ w zakresie wydobycia kopalin towarzyszàcych, bàdê uniemo˝liwia
wykorzystanie nieruchomoÊci zgodnie z ich przeznaczeniem. Odmowa udzielenia koncesji na dzia∏alnoÊç
w zakresie sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, mo˝e
równie˝ nastàpiç, je˝eli istnieje uzasadniona technicznie, ekologicznie lub ekonomicznie mo˝liwoÊç odzysku lub mo˝liwoÊç unieszkodliwiania odpadów w inny
sposób ni˝ sk∏adowanie.
———————
58) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; wszed∏ w ˝ycie z dniem 20 paêdziernika 2001 r.
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
60) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 15
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

1) wydobywanie kopaliny systemem podziemnym
lub otworowym, bezzbiornikowe magazynowanie
substancji lub sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, przeznacza na fundusz równowartoÊç od
3 % do 10 % odpisów amortyzacyjnych od Êrodków trwa∏ych zak∏adu górniczego, ustalanych stosownie do przepisów o podatku dochodowym;
2) wydobywanie kopaliny systemem odkrywkowym
przeznacza na fundusz równowartoÊç 10 % nale˝nej op∏aty eksploatacyjnej, o której mowa w art. 84.
3. Przedsi´biorca gromadzi Êrodki funduszu na wyodr´bnionym rachunku bankowym, dokonujàc wp∏at
na fundusz poczàwszy od dnia powstania obowiàzku
uiszczania op∏aty eksploatacyjnej albo od rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nieobj´tej
obowiàzkiem uiszczania op∏aty eksploatacyjnej, do
rozpocz´cia likwidacji zak∏adu górniczego.
4. Ârodki funduszu stanowià koszty uzyskania
przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i mogà byç wykorzystane wy∏àcznie w celu pokrycia kosztów likwidacji zak∏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 funduszu wy∏àcznie po
przedstawieniu przez przedsi´biorc´ ostatecznej decyzji w∏aÊciwego organu nadzoru górniczego zatwierdzajàcej plan ruchu likwidowanego zak∏adu górniczego lub jego oznaczonej cz´Êci, a w przypadku przedsi´biorcy wydobywajàcego kopalin´ pospolità w warunkach okreÊlonych w art. 16 ust. 2a — po przedstawieniu decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie koncesji.
6. Przedsi´biorca jest obowiàzany przedstawiaç
organowi koncesyjnemu oraz organowi nadzoru górniczego, na ich ˝àdanie, aktualne wyciàgi z rachunku
bankowego, na którym gromadzi Êrodki funduszu,
a tak˝e informacje o sposobie ich wykorzystania.
7. Ârodki funduszu nie podlegajà egzekucji, z wyjàtkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona
w zwiàzku z niewykonaniem przez przedsi´biorc´ obowiàzków w zakresie likwidacji zak∏adu górniczego lub
jego oznaczonej cz´Êci.
8. Po zakoƒczeniu likwidacji zak∏adu górniczego organ nadzoru górniczego, po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wyra˝a zgod´ na likwidacj´ funduszu.
———————
61) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Dziennik Ustaw Nr 228

— 15094 —

9. OkreÊlone w ust. 1—8 wymagania stosuje8si´
odpowiednio do nast´pcy prawnego przedsi´biorcy,
który przejmuje niewykorzystane Êrodki funduszu.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady:
1) tworzenia i funkcjonowania funduszu,
2) ustalania wysokoÊci równowartoÊci odpisów,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, w zale˝noÊci od rodzaju i zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci,
3) ustalania terminów przekazywania Êrodków na
fundusz,
4) wykorzystania Êrodków funduszu,
kierujàc si´ metodà i wielkoÊcià prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz jej szkodliwoÊcià dla Êrodowiska, a tak˝e
potrzebà skutecznego zabezpieczenia Êrodków na likwidacj´ zak∏adów górniczych.
Art. 27. (uchylony).62)
Art. 27a.63) 1. W razie gdy przedsi´biorca narusza
przepisy ustawy, w szczególnoÊci w zakresie ochrony
Êrodowiska, racjonalnej gospodarki zasobami z∏ó˝ kopalin, lub nie wype∏nia warunków koncesji, w tym nie
podejmuje dzia∏alnoÊci lub trwale jej zaprzestaje, organ koncesyjny wzywa go do niezw∏ocznego zaniechania naruszeƒ.
2. Je˝eli przedsi´biorca mimo wezwania, o którym
mowa w ust. 1, nadal narusza przepisy ustawy lub nie
wype∏nia warunków koncesji, organ koncesyjny mo˝e
cofnàç koncesj´ albo ograniczyç jej zakres bez odszkodowania.
Art. 28. 1. Koncesja wydana na podstawie ustawy
wygasa:
1) z up∏ywem czasu, na jaki zosta∏a wydana;
2) je˝eli sta∏a si´ bezprzedmiotowa;
3)64) w razie likwidacji przedsi´biorcy;
4) w razie zrzeczenia si´ koncesji.
1a.65) W razie og∏oszenia upad∏oÊci przedsi´biorcy,
organ koncesyjny w drodze decyzji mo˝e cofnàç koncesj´ bez odszkodowania.
2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 organ koncesyjny, w drodze decyzji, stwierdza wygaÊni´cie koncesji.
———————
62) Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
63) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
64) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
65) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.

Poz. 1947

Art. 29. 1.66) Cofni´cie albo wygaÊni´cie koncesji
nie zwalnia dotychczasowego przedsi´biorcy z wykonania obowiàzków dotyczàcych ochrony Êrodowiska
oraz obowiàzków zwiàzanych z likwidacjà zak∏adu górniczego.
2.66) Zakres i sposób wykonania obowiàzków,
o których mowa w ust. 1, ustala organ koncesyjny
w decyzji o cofni´ciu koncesji albo w decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie koncesji, w uzgodnieniu z w∏aÊciwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta oraz z w∏aÊciwym organem nadzoru górniczego,
a w przypadku dzia∏alnoÊci prowadzonej w granicach
obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej — z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, organ koncesyjny okreÊla termin wygaÊni´cia obowiàzku zabezpieczenia, o którym mowa w art. 17.
4.67) Do podmiotu, na który na∏o˝ono obowiàzki
okreÊlone w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy dotyczàce przedsi´biorcy.
Art. 29a.68) Kopie decyzji wydawanych na podstawie przepisów niniejszego rozdzia∏u organ koncesyjny
przesy∏a do wiadomoÊci w∏aÊciwym miejscowo organom administracji geologicznej i nadzoru górniczego.
Art. 30. (uchylony).69)
DZIA¸ II
Prace geologiczne
Rozdzia∏ 1
Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych
Art. 31. 1. Prace geologiczne mogà byç wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje.
1a.70) Kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 1,
stwierdza:
1) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, z zastrze˝eniem pkt 2;
2)71) wojewoda — w odniesieniu do osób ubiegajàcych si´ o uzyskanie uprawnieƒ do wykonywania
czynnoÊci dozoru geologicznego nad pracami
geologicznymi, z wyjàtkiem badaƒ geofizycznych
oraz uprawnieƒ do kierowania w terenie robotami
geologicznymi wykonywanymi poza granicami
———————
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
67) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
68) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
69) Przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
70) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
71) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 72.
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obszaru górniczego, wykonywanymi bez u˝ycia
materia∏ów wybuchowych, albo gdy projektowana g∏´bokoÊç wyrobiska nie przekracza 100 m;
2)72) marsza∏ek województwa — w odniesieniu do osób
ubiegajàcych si´ o uzyskanie uprawnieƒ do wykonywania czynnoÊci dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjàtkiem badaƒ geofizycznych oraz
uprawnieƒ do kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez u˝ycia materia∏ów wybuchowych, albo gdy projektowana g∏´bokoÊç wyrobiska
nie przekracza 100 m.

2.73) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ wymaganiami w zakresie bezpieczeƒstwa powszechnego, prawid∏owoÊci wykonywania prac geologicznych oraz potrzebami ochrony Êrodowiska,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) kategorie prac geologicznych;
2) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od
osób wykonujàcych, dozorujàcych i kierujàcych
okreÊlonymi kategoriami prac geologicznych;
3) sposób post´powania w sprawach stwierdzania
kwalifikacji;
4) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyjnych, sk∏ad
komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomoÊci kandydatów oraz zakres wiadomoÊci podlegajàcych sprawdzeniu;
5) wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze stwierdzaniem
kwalifikacji, sposób ich uiszczania oraz wysokoÊç
wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej.
3.74) Stwierdzenia kwalifikacji dokonuje si´ przez
wydanie Êwiadectwa.
4.74) Organ administracji geologicznej w∏aÊciwy do
stwierdzenia kwalifikacji odmawia, w drodze decyzji
administracyjnej, dopuszczenia do egzaminu kandydata niespe∏niajàcego wymagaƒ okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
Art. 32. 1.75) Prace geologiczne obejmujàce roboty
geologiczne mogà byç wykonywane tylko na podstawie projektu prac geologicznych.
2. Projekt prac geologicznych powinien okreÊlaç:
1) cel zamierzonych prac, sposób jego osiàgni´cia,
wraz z okreÊleniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej;
2) harmonogram prac;
———————
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 3 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 23.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
74) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Poz. 1947

3) przestrzeƒ, w obr´bie której majà byç wykonywane prace geologiczne;
4) przedsi´wzi´cia konieczne ze wzgl´du na ochron´
Êrodowiska, w tym zw∏aszcza wód podziemnych,
oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i Êrodki majàce na celu zapobie˝enie szkodom.
Art. 33. 1.76) Projekt prac geologicznych, których
wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjàtkiem projektu prac geologicznych, o którym
mowa w ust. 4, zatwierdzeniu przez w∏aÊciwy organ
administracji geologicznej w drodze decyzji.
2.77) Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, wymaga zasi´gni´cia opinii w∏aÊciwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w razie gdy prace geologiczne majà byç wykonywane w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej — uzgodnienia z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki morskiej.
3.78) Projekt zatwierdza si´ na czas oznaczony.
4.79) Projekt prac geologicznych wykonywanych
w celu wykorzystania ciep∏a Ziemi podlega zg∏oszeniu
w∏aÊciwemu organowi administracji geologicznej.
Art. 33a.80) 1. Do wykonywania prac geologicznych, o których mowa w art. 33 ust. 4, mo˝na przystàpiç, je˝eli w terminie 30 dni od dnia przed∏o˝enia projektu tych prac w∏aÊciwy organ nie wniesie w drodze
decyzji sprzeciwu.
2. W∏aÊciwy organ wnosi sprzeciw, je˝eli:
1) zg∏oszony projekt nie odpowiada wymaganiom
okreÊlonym w przepisach prawa geologicznego
i górniczego;
2) prace geologiczne zaprojektowano:
a) w obr´bie obszaru zasobowego uj´cia wód
podziemnych i istnieje zagro˝enie, ˝e mo˝e to
oddzia∏ywaç negatywnie na jakoÊç ujmowanych wód,
b) w obr´bie obszarów górniczych wyznaczonych
w koncesjach na wydobywanie wód leczniczych
wspó∏wyst´pujàcych z wodami podziemnymi
oraz w koncesjach na wydobywanie torfów
leczniczych.
Art. 34. Wykonawca prac geologicznych jest obowiàzany posiadaç dokumentacj´ prowadzonych prac
i uzupe∏niaç jà w miar´ post´pu robót.
———————
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
77) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 86 pkt 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36, i art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
78) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
79) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
80) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 35. 1.81) Wykonawca prac geologicznych jest
obowiàzany zg∏osiç zamiar przystàpienia do wykonywania robót geologicznych w∏aÊciwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce wykonywanych
robót.
2. Je˝eli prace geologiczne majà byç prowadzone
na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zamiar przystàpienia do wykonywania tych prac nale˝y
zg∏osiç w∏aÊciwemu organowi administracji morskiej.
3. (uchylony).82)
4. W zg∏oszeniu nale˝y okreÊliç zamierzone terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczàce prac geologicznych oraz dane
dotyczàce osób sprawujàcych dozór i kierownictwo
tych prac.
5. Zg∏oszenia dokonuje si´ na piÊmie najpóêniej na
dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpocz´cia prac.
Art. 36.83) Organ administracji geologicznej mo˝e
nakazaç, w drodze decyzji, podmiotom wykonujàcym
prace geologiczne dokonanie, za wynagrodzeniem,
dodatkowych prac geologicznych, w szczególnoÊci badaƒ, pomiarów oraz pobranie dodatkowych próbek.
Art. 37. 1. Wykonawca prac geologicznych jest zobowiàzany zagospodarowaç kopalin´ wydobytà lub
wydobywajàcà si´ samoistnie w czasie wykonywania
tych prac.
2. Do dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy ustawy o wydobywaniu kopalin i op∏acie eksploatacyjnej.
Art. 38.84) Do wykonywania robót geologicznych
stosuje si´ odpowiednio przepisy o ruchu zak∏adu górniczego, z zastrze˝eniem przepisów art. 67a.
Art. 39. 1.85) O ile ustawa nie stanowi inaczej, przepisy dotyczàce przedsi´biorcy stosuje si´ odpowiednio do podmiotów wykonujàcych prace geologiczne,
które nie wymagajà koncesji.
2.86)

Przepisów niniejszego rozdzia∏u nie stosuje
si´ do prac i robót geologicznych zwiàzanych z ruchem zak∏adu górniczego.
———————
81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
82) Przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 86 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 36.
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
85) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 25 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
86) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Rozdzia∏ 2
Dokumentacja geologiczna

Art. 40. Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacjà oraz okreÊleniem stopnia osiàgni´cia zamierzonego celu, nale˝y przedstawiç w dokumentacji
geologicznej.
Art. 41. 1.87) Dokumentacj´ geologicznà z∏o˝a kopaliny sporzàdza si´ w celu okreÊlenia granic z∏o˝a, jego zasobów oraz geologicznych warunków wyst´powania.
2. Dokumentacja geologiczna z∏o˝a kopaliny powinna okreÊlaç:
1) rodzaj, iloÊç i jakoÊç rozpoznanych kopalin, w tym
tak˝e kopalin towarzyszàcych i wspó∏wyst´pujàcych u˝ytecznych pierwiastków Êladowych oraz
substancji szkodliwych dla Êrodowiska wyst´pujàcych w z∏o˝u;
2) po∏o˝enie z∏o˝a, jego budow´ geologicznà, form´
i granice;
3) elementy Êrodowiska otaczajàcego z∏o˝e;
4) (uchylony);88)
5)89) hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze
warunki wyst´powania z∏o˝a;
6) (uchylony);90)
7) stan zagospodarowania powierzchni.
3.91) W przypadku gdy dokumentacja geologiczna
ma stanowiç podstaw´ do udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin, stopieƒ rozpoznania z∏o˝a powinien umo˝liwiç opracowanie projektu zagospodarowania z∏o˝a oraz wskazanie mo˝liwoÊci i kierunków rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
4.91) Dokumentacj´ geologicznà sporzàdza si´
z uwzgl´dnieniem kryteriów bilansowoÊci zasobów
z∏ó˝ kopalin. W∏aÊciwy organ administracji geologicznej mo˝e zezwoliç, w drodze decyzji, na zmian´ kryteriów bilansowoÊci.
Art. 42. 1. Dokumentacj´ hydrogeologicznà sporzàdza si´ w celu:
1) ustalenia zasobów wód podziemnych;
2) okreÊlenia warunków hydrogeologicznych w zwiàzku z:
———————
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
88) Przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
89) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
90) Przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
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a)92) projektowaniem odwodnieƒ do wydobywania kopalin ze z∏ó˝,
b) wt∏aczaniem wód do górotworu,
c) projektowaniem odwodnieƒ budowlanych otworami wiertniczymi,
d)93) projektowaniem inwestycji mogàcych zanieczyÊciç wody podziemne, w tym sk∏adowaniem
odpadów na powierzchni,
e)93) bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz sk∏adowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych,
f)94) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
g)95)

zakoƒczeniem lub zmianà poziomu odwadniania likwidowanych zak∏adów górniczych.

2. Z zastrze˝eniem ust. 3, dokumentacja hydrogeologiczna powinna okreÊlaç:
1) budow´ geologicznà i warunki hydrogeologiczne
badanego obszaru;
2) warunki wyst´powania wód podziemnych, w tym
charakterystyk´ warstw wodonoÊnych okreÊlonego poziomu;
3) jakoÊç wody podziemnej, a w przypadku wody
leczniczej tak˝e trwa∏oÊç jej sk∏adu chemicznego
i cechy fizyczne;
4) przedsi´wzi´cia niezb´dne dla ochrony Êrodowiska;
5) przedsi´wzi´cia niezb´dne dla ochrony obiektów
na powierzchni.
3.96) Poza wymaganiami, o których mowa w ust. 2,
dokumentacja hydrogeologiczna powinna równie˝
okreÊlaç, stosownie do potrzeb:
1) zasoby i depresj´ w oznaczonych poziomach wodonoÊnych oraz w oznaczonym czasie;
2) techniczne mo˝liwoÊci wydobycia wody;
3) techniczne mo˝liwoÊci zat∏aczania wód do górotworu;
4)97) wp∏yw, jaki na stosunki wodne wywiera projektowana inwestycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2
lit. d, lub bezzbiornikowe magazynowanie sub———————
92) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
95) Dodana przez art. 1 pkt 27 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
96) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
97) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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stancji8oraz sk∏adowanie odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5) granice projektowanych stref ochronnych uj´ç
wód podziemnych oraz obszarów ochronnych
zbiorników wód podziemnych;
6) ocen´ hydrogeologicznà i prognoz´ skutków po
zakoƒczeniu odwodnienia zak∏adów górniczych;
7) rodzaj, charakter i stopieƒ zanieczyszczeƒ gruntów
i wód podziemnych.
Art. 43. 1. Dokumentacj´ geologiczno-in˝ynierskà
sporzàdza si´ dla:
1) okreÊlenia warunków geologicznych dla potrzeb
zagospodarowania przestrzennego;
2)98) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
3) (uchylony);99)
4)100) bezzbiornikowego magazynowania substancji
i sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5)101) sk∏adowania odpadów na powierzchni.
2. Dokumentacja geologiczno-in˝ynierska powinna okreÊlaç:
1) budow´ geologicznà, warunki geologiczno-in˝ynierskie i hydrogeologiczne pod∏o˝a budowlanego
lub okreÊlonej przestrzeni;
2)102) prognoz´ zmian w Êrodowisku, mogàcych powstaç na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych;
3) wyst´powanie z∏ó˝ kopalin, szczególnie surowców
budowlanych, nadajàcych si´ do wykorzystania
przy realizacji inwestycji.
Art. 44. (uchylony).103)
Art. 45. 1.104) Dokumentacj´ geologicznà, o której
mowa w art. 41—43, przekazuje si´ w czterech egzemplarzach w∏aÊciwemu organowi administracji geologicznej.
1a.105) W terminie 2 miesi´cy od dnia otrzymania
dokumentacji geologicznej organ, o którym mowa
w ust. 1, zawiadamia pisemnie o przyj´ciu dokumen———————
98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
99) Przez art. 1 pkt 28 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
101) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
102) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
103) Przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
105) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
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tacji bez zastrze˝eƒ, a w przypadku gdy dokumentacja
nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym w przepisach prawa, za˝àda, w drodze decyzji, uzupe∏nienia
lub poprawienia dokumentacji. W terminie jednego
miesiàca od dnia otrzymania uzupe∏nionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyj´ciu jej
bez zastrze˝eƒ.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, gromadzi informacje oraz próbki uzyskane w wyniku prowadzenia
prac geologicznych w celu wykonania zadaƒ okreÊlonych w ustawie.
3. Informacje oraz próbki, o których mowa
w ust. 2, podlegajà ochronie w zakresie, w jakim wymaga tego interes paƒstwa lub ich w∏aÊciciela.
4. (uchylony).106)
Art. 46. 1. Dokumentacja geologiczna podlega
zmianie w razie:
1)107) stwierdzenia istotnych ró˝nic w budowie geologicznej lub w warunkach geologicznych albo
w sposobie i w warunkach zagospodarowania
wód podziemnych w stosunku do danych okreÊlonych w zatwierdzonej lub przyj´tej dokumentacji;
2) zmiany przedmiotu lub zakresu dzia∏alnoÊci, dla
której dokumentacja zosta∏a sporzàdzona.
2.108) Do zmiany dokumentacji geologicznej stosuje si´ przepisy art. 45.
Art. 47.109) 1. Prawo do informacji uzyskanych
w wyniku prac geologicznych przys∏uguje Skarbowi
Paƒstwa.
2.110) Prawem do informacji geologicznej rozporzàdza Skarb Paƒstwa, z wyjàtkiem sytuacji okreÊlonych w ust. 3.
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informacji geologicznych w celach badawczych, naukowych, jak równie˝ w celu wykonywania dzia∏alnoÊci regulowanej ustawà. Prawo to wygasa z up∏ywem
5 lat od utraty mocy odpowiedniej decyzji, na podstawie której wykonano prace b´dàce êród∏em informacji, lub zezwalajàcej na wykonywanie innej dzia∏alnoÊci regulowanej ustawà albo przepisami odr´bnymi.
Je˝eli koncesja lub decyzja o zatwierdzeniu projektu
prac geologicznych nie stanowi inaczej, ten, komu
przys∏uguje prawo wykorzystywania uzyskanych
w ten sposób informacji geologicznych, mo˝e udost´pniç je innym podmiotom.
4.112) Informacja geologiczna, do której prawa
przys∏ugujà Skarbowi Paƒstwa, z wy∏àczeniem próbek
geologicznych, podlega nieodp∏atnemu wykorzystaniu w celu:
1) sporzàdzania projektów prac geologicznych na poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin;
2) sporzàdzania projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji;
3) wykonywania opracowaƒ naukowych;
4) wykonywania opracowaƒ w celach dydaktycznych, prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych;
5) wykonywania zadaƒ w∏asnych jednostek samorzàdu terytorialnego;
6) wykonywania zadaƒ przez organy administracji
publicznej;
7) ubiegania si´ w drodze przetargu o ustanowienie
u˝ytkowania górniczego na dzia∏alnoÊç regulowanà ustawà;
8) sporzàdzania dodatków do dokumentacji geologicznych z∏ó˝ kopalin, w zwiàzku ze zmianà ich
granic na skutek podzia∏u z∏ó˝;
9) sporzàdzania wycen informacji geologicznej.

Rozporzàdzanie prawem do informacji geologicznej nast´puje w drodze umowy za wynagrodzeniem, z wyjàtkiem sytuacji okreÊlonych w ust. 4.

4a.113) Informacja geologiczna, o której mowa
w ust. 4, jest udost´pniana zainteresowanym podmiotom na ich wniosek zaakceptowany przez Skarb Paƒstwa.

2b.111) Podstaw´ okreÊlenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena
sporzàdzona przez podmiot ubiegajàcy si´ o korzystanie z tej informacji.

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

2a.111)

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 wyniku
———————
106) Przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
107) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
108) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
109) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
111) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

6. Ten, kto prowadzi dzia∏alnoÊç na podstawie
ustawy, jest obowiàzany do bie˝àcego przekazywania
organom administracji geologicznej informacji geologicznych, o których mowa w ust. 1, w tym próbek wraz
z wynikami ich badaƒ. Zakres i harmonogram przedstawiania informacji oraz próbek mo˝e okreÊlaç odpowiednio koncesja lub decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych.
7. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà ˝àdaç od Skarbu Paƒstwa nieodp∏atnego udost´pnienia
informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczàcych ich
———————
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
113) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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terytoriów, niezb´dnych do wykonywania ich zadaƒ
w∏asnych. Informacje uzyskane w tym trybie nie mogà
byç wykorzystywane przez jednostki samorzàdu terytorialnego do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
ani udost´pniane innym podmiotom. W sprawach
spornych orzekajà sàdy powszechne.
8.114) Wp∏ywy z tytu∏u rozporzàdzania prawem do
informacji geologicznej, nale˝àcej do Skarbu Paƒstwa,
stanowià dochody bud˝etu paƒstwa.
9. (uchylony).115)
10.116) W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1,
2, 4—5 i 7, zadania Skarbu Paƒstwa wykonuje minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
11.117) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
mo˝e upowa˝niç do rozporzàdzania informacjà geologicznà organy, o których mowa w art. 101 pkt 2 i 3,
oraz paƒstwowe jednostki organizacyjne.

Poz. 1947

nia si´ w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Art. 49.119) Na podstawie dokumentacji geologicznych i ewidencji zasobów minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska sporzàdza corocznie krajowy bilans zasobów z∏ó˝ kopalin.
Art. 50.119) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç projekty prac geologicznych, a tak˝e zasady przedk∏adania do zatwierdzania projektów prac
geologicznych, których wykonywanie nie wymaga
uzyskania koncesji;
2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç:
a) dokumentacje geologiczne z∏ó˝ kopalin,

12.118) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

b) dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-in˝ynierskie;

1) warunki, sposób i tryb rozporzàdzania prawem do
informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz
udost´pniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodp∏atnie,

3) kryteria bilansowoÊci z∏ó˝ kopalin, z wy∏àczeniem
kopalin, o których mowa w art. 16 ust. 2a, oraz
przypadki, w których mo˝na dopuÊciç zmian´ kryteriów bilansowoÊci;

2) metody szacowania wartoÊci informacji geologicznej udost´pnianej za wynagrodzeniem,

4) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç operaty ewidencyjne zasobów z∏ó˝ kopalin;

3) wzory wniosków o korzystanie z informacji geologicznej

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

— uwzgl´dniajàc ró˝nice w rodzaju i formie informacji geologicznej, sposobie i zakresie jej wykorzystywania, a dla informacji geologicznej dotyczàcej z∏ó˝
kopalin tak˝e zró˝nicowanie w jakoÊci informacji ze
wzgl´du na czas jej pozyskania, stopieƒ rozpoznania
z∏o˝a oraz stopieƒ jego wyeksploatowania.
Art. 48.119) Udokumentowane z∏o˝a kopalin oraz
udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych uj´ç oraz obszarów
ochronnych zbiorników wód podziemnych, uwzgl´d———————
114) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia
25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 273, poz. 2703), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
115) Przez art. 18 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 114.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
117) Dodany przez art. 6 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 5 grudnia
2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania
uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240,
poz. 2055), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 stycznia
2003 r.; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
118) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. f ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

6) przypadki, w których konieczne jest sporzàdzenie
innej dokumentacji geologicznej ni˝ okreÊlona
w niniejszym rozdziale, szczegó∏owe wymagania,
jakim powinna odpowiadaç taka dokumentacja
oraz zasady i tryb post´powania z nià;
7) sposób i zakres wykonywania obowiàzku udost´pniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawc´ prac geologicznych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska:
1) wydajàc rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 1
pkt 1—4 i 6, b´dzie kierowa∏ si´ wymaganiami
w zakresie ochrony Êrodowiska, potrzebà ochrony
zasobów kopalin lub wód podziemnych, 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;
2) wydajàc rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 1
pkt 5 i 7, uwzgl´dni potrzeb´ zró˝nicowania wymagaƒ dotyczàcych przechowywania, udost´pniania i likwidowania próbek geologicznych, a tak˝e
przypadki odst´pstw od tych wymagaƒ, w zale˝noÊci od rodzaju próbek i ich znaczenia dla celów
stratygraficznych i naukowych.
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DZIA¸ III
Wydobywanie kopalin
Rozdzia∏ 1
Obszar i teren górniczy
Art. 51. 1. Obszar górniczy wyznacza si´ dla ka˝dej
kopaliny, chocia˝by z∏o˝a ró˝nych kopalin wyst´powa∏y w bezpoÊrednim sàsiedztwie.
2. Obszar górniczy mo˝e obejmowaç cz´Êç z∏o˝a,
je˝eli nie zagra˝a to prawid∏owemu wykorzystaniu
z∏o˝a.
3.120) Podstawà wyznaczenia obszaru górniczego
jest dokumentacja geologiczna i projekt zagospodarowania z∏o˝a.
Art. 52.121) 1. Rejestr obszarów górniczych prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, obejmuje tak˝e przestrzenie wyznaczone do prowadzenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 2.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru obszarów górniczych, dane podlegajàce wpisowi
do rejestru oraz dokumenty przechowywane w rejestrze, a tak˝e zakres i sposób udost´pniania oraz przekazywania danych zawartych w rejestrze.
4. W rozporzàdzeniu wydanym na podstawie ust. 3
minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska zapewni, aby
rejestr stanowi∏ wyczerpujàcà ewidencj´ obszarów
górniczych utworzonych na terenie ca∏ego kraju, a ponadto uwzgl´dni zró˝nicowanie dost´pnoÊci danych,
przewidujàc, które dane b´dà mia∏y charakter powszechnie dost´pny, a które b´dà dost´pne wy∏àcznie
dla przedsi´biorców, których dotyczà.
Art. 53. 1.122) Dla terenu górniczego sporzàdza si´
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w trybie okreÊlonym odr´bnymi przepisami, je˝eli
ustawa nie stanowi inaczej.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniaç integracj´ wszelkich dzia∏aƒ podejmowanych
w granicach terenu górniczego w celu:
1) wykonania uprawnieƒ okreÊlonych w koncesji;
2) zapewnienia bezpieczeƒstwa powszechnego;
3) ochrony Êrodowiska, w tym obiektów budowlanych.
———————
120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
122) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 726), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 24 grudnia 1997 r.

Poz. 1947

3.123) Plan, o którym mowa w ust. 1, mo˝e w szczególnoÊci okreÊliç obiekty lub obszary, dla których wyznacza si´ filar ochronny, w granicach którego, ze
wzgl´du na ochron´ oznaczonych dóbr, wydobywanie
kopalin nie mo˝e byç prowadzone albo mo˝e byç dozwolone tylko w sposób zapewniajàcy ochron´ tych
dóbr.
4. Koszty sporzàdzenia projektu planu, o którym
mowa w ust. 1, ponosi przedsi´biorca.
5.124) Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z w∏aÊciwym organem nadzoru
górniczego.
6.125) Je˝eli przewidywane szkodliwe wp∏ywy na
Êrodowisko b´dà nieznaczne, rada gminy mo˝e podjàç uchwa∏´ o odstàpieniu od sporzàdzenia planu,
o którym mowa w ust. 1.
Rozdzia∏ 2
Projekt zagospodarowania z∏o˝a
Art. 54.126) 1. Projekt zagospodarowania z∏o˝a,
o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2, sporzàdza ubiegajàcy si´ o koncesj´ na wydobywanie kopalin ze z∏o˝a, na podstawie dokumentacji geologicznej
z uwzgl´dnieniem uwarunkowaƒ techniczno-ekonomicznych. Projekt ten powinien okreÊlaç zamierzenia
w zakresie:
1) ochrony z∏ó˝ kopalin, w tym kopalin towarzyszàcych i u˝ytecznych pierwiastków Êladowych wyst´pujàcych w z∏o˝u, zw∏aszcza przez ich kompleksowe i racjonalne wykorzystanie;
2) technologii eksploatacji, zapewniajàcej ograniczenie ujemnych jej wp∏ywów na Êrodowisko.
2.127) Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç projekty
zagospodarowania z∏ó˝, kierujàc si´ zasadami racjonalnej gospodarki z∏o˝em, wymaganiami w zakresie
ochrony Êrodowiska, w tym dotyczàcymi wt∏aczania
wód do górotworu, bezpieczeƒstwa ˝ycia i zdrowia
ludzkiego oraz technicznych mo˝liwoÊci wydobywania kopaliny.
Art. 55.126) 1. Projekt zagospodarowania z∏o˝a podlega zmianie w przypadku:
1) zmiany dokumentacji geologicznej;
———————
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
124) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 86 pkt 6 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.
125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
126) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
127) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 199 pkt 4 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 17.
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2) gdy wymagajà tego warunki okreÊlone w koncesji;
3) gdy wymagajà tego ustalenia planu, o którym mowa w art. 53;
4) istotnych zmian warunków technicznych lub szczególnych uwarunkowaƒ ekonomicznych wydobywania kopalin.
1a.128)

Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ w przypadku sporzàdzania dodatku, o którym mowa w ust. 2,
rozliczajàcego zasoby z∏o˝a w zwiàzku z zaniechaniem
lub zakoƒczeniem wydobywania kopaliny ze z∏o˝a.
2. Zmiany projektu zagospodarowania z∏o˝a dokonuje przedsi´biorca w formie dodatku do projektu zagospodarowania z∏o˝a.
3. Przedsi´biorca przedk∏ada dodatek, o którym
mowa w ust. 2, organowi koncesyjnemu.
4. Organ koncesyjny w terminie 2 miesi´cy od
dnia otrzymania dodatku, o którym mowa w ust. 2, po
uprzednim zasi´gni´ciu opinii organu nadzoru górniczego, zawiadamia pisemnie przedsi´biorc´ o przyj´ciu dodatku bez zastrze˝eƒ, a w przypadku gdy dodatek nie odpowiada wymaganiom ustawy lub uj´te
w nim zmiany sà nieuzasadnione, za˝àda od przedsi´biorcy, w drodze decyzji, zmiany lub uzupe∏nienia dodatku.

Poz. 1947

ziemi, s∏u˝àce do bezpoÊredniego wydobywania kopaliny ze z∏o˝a.
Art. 59. (uchylony).131)
Art. 60. (uchylony).131)
Art. 61. Do dzia∏alnoÊci regulowanej przepisami
niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio przepisy o ruchu zak∏adu górniczego.
Art. 62.132) Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ odpowiednio do remontu obiektów budowlanych
zak∏adu górniczego.
Rozdzia∏ 4
Ruch zak∏adu górniczego
Art. 63. Ruch zak∏adu górniczego odbywa si´ na
podstawie planu ruchu, zgodnie z zasadami techniki
górniczej.
Art. 64. 1.133) Na podstawie warunków okreÊlonych w koncesji oraz projektu zagospodarowania z∏o˝a przedsi´biorca sporzàdza plan ruchu ka˝dego zak∏adu górniczego.
2. Plan ruchu zak∏adu górniczego okreÊla szczegó∏owe przedsi´wzi´cia niezb´dne w celu zapewnienia:

Art. 56.126) W razie istotnych zmian projektu zagospodarowania z∏o˝a, majàcych bezpoÊredni wp∏yw na
warunki okreÊlone w koncesji, organ koncesyjny mo˝e, z urz´du lub na wniosek przedsi´biorcy, zmieniç
koncesj´ bez odszkodowania.

1) bezpieczeƒstwa powszechnego;

Art. 56a.129) Przepisów art. 54—56 nie stosuje si´
do wydobywania kopalin pospolitych w warunkach
okreÊlonych w art. 16 ust. 2a.

4) prawid∏owej i racjonalnej gospodarki z∏o˝em;

Rozdzia∏ 3
Budowa obiektów zak∏adu górniczego
Art. 57.130) 1. Do projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych zak∏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 administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego okreÊlone
w przepisach prawa budowlanego wykonujà w∏aÊciwe organy nadzoru górniczego.
Art. 58.130) Obiektami budowlanymi zak∏adu górniczego sà obiekty budowlane w rozumieniu prawa budowlanego zlokalizowane w ca∏oÊci na powierzchni
———————
128) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
129) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

2) bezpieczeƒstwa po˝arowego;
3) bezpieczeƒstwa i higieny pracy pracowników zak∏adu górniczego;

5) ochrony Êrodowiska wraz z obiektami budowlanymi;
6) zapobiegania szkodom i ich naprawiania.
3. Plan ruchu zak∏adu górniczego wydobywajàcego kopalin´ pospolità mo˝e byç sporzàdzony w formie
uproszczonej.
4.124) Plan ruchu zak∏adu górniczego podlega zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez w∏aÊciwy organ
nadzoru górniczego.
5.134) Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 4, wymaga uprzedniego przed∏o˝enia przez przedsi´biorc´
opinii w∏aÊciwego wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Niewyra˝enie opinii w terminie 14 dni od dor´czenia wniosku o wydanie opinii uwa˝a si´ za brak
zastrze˝eƒ do treÊci planu ruchu.
———————
131) Przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
132) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 4 pkt 5 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 122, i art. 1 pkt 41 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
134) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 86 pkt 9 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.
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6.135) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci i treÊci
planu ruchu zak∏adu górniczego, ze wskazaniem
szczególnych wymagaƒ dotyczàcych podziemnych zak∏adów górniczych, odkrywkowych zak∏adów górniczych i zak∏adów górniczych wydobywajàcych kopaliny otworami wiertniczymi,
2) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci i treÊci
planu ruchu sporzàdzanego w formie uproszczonej,
3) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci i treÊci
planu ruchu likwidowanego zak∏adu górniczego,
4)136) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci i treÊci planu ruchu zak∏adu:
a) prowadzàcego bezzbiornikowe magazynowanie
substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
b) prowadzàcego sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych,
c) wykonujàcego roboty geologiczne, z uwzgl´dnieniem specyfiki prowadzenia tych prac na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
5) okresy, na jakie majà byç sporzàdzane plany ruchu,
6) tryb sporzàdzania planu ruchu i jego zmiany oraz
tryb i terminy przedk∏adania planu ruchu (zmiany
planu ruchu) do zatwierdzenia
— okreÊlajàc szczegó∏owe przedsi´wzi´cia niezb´dne
w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa powszechnego,
bezpieczeƒstwa po˝arowego, bezpieczeƒstwa higieny pracy pracowników zak∏adu górniczego, prawid∏owej i racjonalnej gospodarki z∏o˝em, ochrony Êrodowiska wraz z obiektami budowlanymi i zapobiegania
szkodom i ich naprawiania.
Art. 65. 1.137) W razie zmiany naturalnych, technicznych lub organizacyjnych warunków wydobywania kopaliny, plan ruchu zak∏adu górniczego mo˝e ulec
zmianie.
2.138) Zmiana planu ruchu nast´puje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia. Je˝eli zmiana planu
———————
135) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 4 ustawy z dnia
22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ
ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 marca 2001 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 13 pkt 3 ustawy z dnia
21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
136) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
138) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 43 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.

Poz. 1947

ruchu nie dotyczy robót eksploatacyjnych i nie dotyczy
ujemnego wp∏ywu na Êrodowisko, w tym na obiekty
budowlane, przepisu art. 64 ust. 5 nie stosuje si´.
Art. 65a.139) Organ nadzoru górniczego przesy∏a
do wiadomoÊci w∏aÊciwemu organowi koncesyjnemu:
1) kopi´ decyzji zatwierdzajàcej plan ruchu zak∏adu
górniczego;
2) kopi´ decyzji zatwierdzajàcej zmian´ planu ruchu
zak∏adu górniczego, je˝eli zmiana ta dotyczy gospodarki z∏o˝em.
Art. 66. W razie powstania zagro˝enia ˝ycia, zdrowia ludzkiego, nadzwyczajnego zagro˝enia Êrodowiska lub bezpieczeƒstwa zak∏adu górniczego, nale˝y
niezw∏ocznie wstrzymaç ruch zak∏adu górniczego
w ca∏oÊci lub w cz´Êci do czasu usuni´cia zagro˝enia.
Art. 67. 1.124) Je˝eli wyniknie potrzeba natychmiastowego odstàpienia od zatwierdzonego planu ruchu
ze wzgl´du na zagro˝enie bezpieczeƒstwa zak∏adu
górniczego lub bezpieczeƒstwa powszechnego, przedsi´biorca mo˝e odstàpiç od tego planu. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego jest zobowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego
celem uzyskania zgody na odstàpienie od planu ruchu. W razie odmowy udzielenia zgody, dalszy ruch
zak∏adu górniczego mo˝e byç prowadzony tylko zgodnie z zatwierdzonym planem.
2. W razie czasowego zaniechania dzia∏alnoÊci wydobywczej wskutek okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1, przedsi´biorca jest zobowiàzany zabezpieczyç wyrobiska górnicze oraz obiekty i urzàdzenia zak∏adu górniczego.
Art. 67a.140) 1. Przepisów o planach ruchu zak∏adu
górniczego nie stosuje si´ do:
1) prowadzenia ruchu zak∏adu górniczego wydobywajàcego kopalin´ pospolità w warunkach okreÊlonych w art. 16 ust. 2a;
2)141) robót geologicznych wykonywanych poza granicami obszaru górniczego, gdy projektowana g∏´bokoÊç wyrobiska nie przekracza 100 m i wykonywanych bez u˝ycia materia∏ów wybuchowych;
3)142) wykonywania robót geologicznych zwiàzanych
z wykorzystaniem ciep∏a Ziemi.
2. Wykonywanie robót albo prowadzenie ruchu zak∏adu górniczego, o których mowa w ust. 1, odbywa
si´ na podstawie projektu prac geologicznych lub warunków okreÊlonych w koncesji, uwzgl´dniajàcych
wymagania okreÊlone w art. 64 ust. 2.
———————
139) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
140) Dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
142) Dodany przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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Art. 68. 1. Ruch zak∏adu górniczego mo˝e si´ odbywaç tylko pod kierownictwem i dozorem osób posiadajàcych odpowiednie kwalifikacje.
2.143) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od
osób kierownictwa i dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zak∏adów górniczych oraz w dzia∏ach ruchu tych zak∏adów;
2) wykaz stanowisk w ruchu zak∏adu górniczego, innych ni˝ wymienione w pkt 1, które mogà zajmowaç osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach 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 komisji egzaminacyjnych, sk∏ad komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomoÊci
kandydatów oraz zakres wiadomoÊci podlegajàcych sprawdzeniu, wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze
stwierdzaniem kwalifikacji i sposób ich uiszczania,
tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wysokoÊç wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnych.
3.144) Kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu zak∏adu górniczego oraz osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, stwierdza w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego, z zastrze˝eniem przepisu ust. 4.
4.144) Kwalifikacje kierowników ruchu w podziemnych zak∏adach górniczych stwierdza Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego.
5.144) Do stwierdzania kwalifikacji, o których mowa
w ust. 3 i 4, przepisy art. 31 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 69. 1. Przedsi´biorca jest zobowiàzany posiadaç dokumentacj´ mierniczo-geologicznà i uzupe∏niaç
jà w miar´ post´pu robót górniczych.
2. Przedsi´biorca jest zobowiàzany nieodp∏atnie
udost´pniç w∏aÊciwym organom dokumentacj´ mierniczo-geologicznà w zakresie niezb´dnym do wykonywania ich zadaƒ.
3.145) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
dokumentacji mierniczo-geologicznej, jakà jest obowiàzany posiadaç przedsi´biorca, uwzgl´dniajàc dokumenty, które wchodzà w sk∏ad tej dokumentacji
w poszczególnych rodzajach zak∏adów górniczych,
sposób i terminy jej sporzàdzania i uzupe∏niania oraz
zakres obowiàzku jej udost´pniania organom administracji geologicznej i nadzoru górniczego, wymagania
———————
143) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
144) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
145) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 6 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 135.

Poz. 1947

dotyczàce wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb sporzàdzania tej dokumentacji, a tak˝e zasady
i tryb post´powania z dokumentacjà po likwidacji zak∏adu górniczego oraz udost´pniania tej dokumentacji, jak równie˝ przypadki, w których organ nadzoru
górniczego mo˝e wyraziç zgod´ na sporzàdzenie lub
nakazaç sporzàdzenie innych dokumentów.
4.124) Je˝eli przedsi´biorca nie dope∏ni obowiàzków, o których mowa w ust. 1, lub nie dokonuje pomiarów wynikajàcych z przepisów wydanych na podstawie ust. 3, w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego
mo˝e nakazaç sporzàdzenie albo uzupe∏nienie pomiarów lub dokumentacji mierniczo-geologicznej przez
uprawnionà osob´, na koszt tego przedsi´biorcy.
Art. 70. 1.146) Osobami uprawnionymi do sporzàdzania dokumentacji mierniczo-geologicznej sà mierniczy górniczy i geolog górniczy, ka˝dy w zakresie
swoich kwalifikacji.
2. Do sporzàdzania dokumentacji mierniczo-geologicznej dla kopalin pospolitych sà uprawnione tak˝e
osoby posiadajàce kwalifikacje do sporzàdzania dokumentacji geologicznej, stwierdzone na podstawie
art. 31.
3.147) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwalifikacje ogólne
i zawodowe wymagane od mierniczego górniczego
i geologa górniczego, sposób post´powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji, tryb powo∏ywania komisji egzaminacyjnych, sk∏ad komisji egzaminacyjnej
do sprawdzenia wiadomoÊci kandydatów, zakres wiadomoÊci podlegajàcych sprawdzeniu, wysokoÊç op∏at
zwiàzanych ze stwierdzeniem kwalifikacji i sposób ich
uiszczania, tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wysokoÊç wynagrodzenia dla cz∏onków komisji egzaminacyjnych.
4.148) Kwalifikacje mierniczego górniczego i geologa górniczego stwierdza Prezes Wy˝szego Urz´du
Górniczego. Przepisy art. 31 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
5.148) Stwierdzenie kwalifikacji mierniczego górniczego lub geologa górniczego, w trybie okreÊlonym
w ust. 3, stanowi równoczeÊnie stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa i dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zak∏adów górniczych.
Art. 71.124) Nadzór i kontrol´ dzia∏alnoÊci s∏u˝by
mierniczo-geologicznej w zakresie pomiarów i innych
czynnoÊci, wykonywanych na potrzeby zak∏adu górniczego, sprawujà w∏aÊciwe organy nadzoru górniczego.
Art. 72.149) 1. Przedsi´biorca jest zobowiàzany do
prowadzenia ewidencji zasobów z∏o˝a na podstawie
———————
146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
147) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 7 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 135.
148) Dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
149) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania z∏o˝a.

ustalenie do czasu dokonania Êcis∏ego pomiaru stanu
wyrobisk.

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

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

1) dok∏adniejsze rozpoznanie z∏o˝a;

1) zrzeczenia si´ koncesji;

2) eksploatacja z∏o˝a i straty spowodowane eksploatacjà z∏o˝a;

2) wyczerpania zasobów z∏o˝a;
3) naruszenia przepisów o ochronie Êrodowiska.

3) zmiana granic lub podzia∏ z∏o˝a;
4)150) przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, zasobów przemys∏owych do nieprzemys∏owych bàdê zasobów nieprzemys∏owych do przemys∏owych lub do strat,
albo strat do zasobów przemys∏owych.
3. W z∏o˝ach wielopok∏adowych zmiany wynikajàce z dok∏adniejszego rozpoznania wprowadza si´ tylko
w pok∏adach eksploatowanych lub obj´tych pracami
i robotami geologicznymi, zwiàzanymi z prowadzeniem ruchu zak∏adu górniczego.
4. Je˝eli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczajà 50 % wielkoÊci rocznego wydobycia ze z∏o˝a,
przeklasyfikowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, dokonuje przedsi´biorca po uzyskaniu zgody, w drodze
decyzji, w∏aÊciwego organu koncesyjnego.
5.151) Corocznie, w terminie do dnia 31 marca,
przedsi´biorca ujmuje w operacie ewidencyjnym
zmiany zasobów z∏o˝a za okres sprawozdawczy od
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
5a.152) Cz´Êç tekstowà operatu, o którym mowa
w ust. 5, przedsi´biorca przekazuje w∏aÊciwemu organowi koncesyjnemu w terminie do dnia 15 kwietnia.
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˝ kopalin
podstawowych przedsi´biorca sporzàdza na podstawie obmiaru wyrobiska. Dla kopalin gazowych i p∏ynnych operat ewidencyjny przedsi´biorca sporzàdza na
podstawie pomiarów wydajnoÊci odwiertów. Operat
ewidencyjny nale˝y do∏àczyç do posiadanego egzemplarza 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 kalendarzowym nie przekracza
20 000 m3 kopaliny, przedsi´biorca dokonuje co trzy
lata. Corocznie w operacie ewidencyjnym nale˝y okreÊliç stan zasobów, wielkoÊç wydobycia i strat jako
wielkoÊci szacunkowe, pozostawiajàc szczegó∏owe ich
———————
150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
151) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
152) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

9. Sporzàdzanie przez przedsi´biorc´ zbiorczego
zestawienia zasobów geologicznych i przemys∏owych
okreÊlajà przepisy o statystyce publicznej.
Art. 73.149) Przedsi´biorca
w szczególnoÊci:

jest

obowiàzany

1) rozpoznawaç zagro˝enia zwiàzane z ruchem zak∏adu górniczego i podejmowaç Êrodki zmierzajàce
do zapobiegania i usuwania tych zagro˝eƒ, w tym
oceniaç i dokumentowaç ryzyko zawodowe wyst´pujàce w ruchu zak∏adu górniczego oraz stosowaç
niezb´dne Êrodki profilaktyczne zmniejszajàce to
ryzyko;
2) posiadaç odpowiednie Êrodki materialne i techniczne oraz w∏aÊciwie zorganizowane s∏u˝by ruchu do zapewnienia bezpieczeƒstwa pracowników
i bezpieczeƒstwa ruchu zak∏adu górniczego;
3) prowadziç ewidencj´ osób przebywajàcych w zak∏adzie górniczym.
Art. 73a.153) 1. Wyst´pujàce w zak∏adach górniczych zagro˝enia naturalne: tàpaniami, metanowe,
wyrzutami gazów i ska∏, wybuchem py∏u w´glowego,
wodne, erupcyjne, siarkowodorowe, radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi, a tak˝e
dzia∏aniem py∏ów szkodliwych dla zdrowia, podlegajà
zaliczeniu do poszczególnych stopni (kategorii, klas)
zagro˝eƒ.
2. Zaliczeƒ, o których mowa w ust. 1, dokonuje
w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego w drodze decyzji,
je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
3.154) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) kryteria oceny zagro˝eƒ naturalnych, 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 poszczególnych stopni (kategorii,
klas) zagro˝eƒ;
———————
153) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
154) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 13 pkt 1 ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 135.
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3) przypadki, w których zaliczeƒ mo˝e8dokonywaç
kierownik ruchu zak∏adu górniczego.
Art. 74. 1.155) Przedsi´biorca jest zobowiàzany
przeszkoliç pracowników zak∏adu górniczego w zakresie znajomoÊci przepisów regulujàcych bezpieczne
wykonywanie pracy w zak∏adzie górniczym i nie mo˝e
zatrudniç pracownika, który nie wykaza∏ si´ dostatecznà znajomoÊcià tych przepisów.
2.156) Obowiàzek przeszkolenia pracowników,
o którym mowa w ust. 1, przedsi´biorca mo˝e powierzyç jednostce organizacyjnej trudniàcej si´ szkoleniem.
3.156) Przedsi´biorca lub jednostka organizacyjna
trudniàca si´ szkoleniem pracowników zak∏adu górniczego zobowiàzani sà posiadaç odpowiednià kadr´
oraz niezb´dne Êrodki umo˝liwiajàce w∏aÊciwe przeszkolenie pracowników.
4.157) Spe∏nienie warunków, o których mowa
w ust. 3, stwierdza w drodze decyzji wydanej na okres
5 lat organ nadzoru górniczego na wniosek przedsi´biorcy lub jednostki organizacyjnej trudniàcej si´
szkoleniem.
5.158) W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków okreÊlonych w decyzji wydanej na podstawie
ust. 4 w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego mo˝e,
w drodze decyzji, nakazaç przedsi´biorcy albo jednostce organizacyjnej trudniàcej si´ szkoleniem dokonanie zmian majàcych na celu zapewnienie spe∏nienia
tych warunków, ustalajàc termin dokonania zmian.
W przypadku niedochowania terminu w∏aÊciwy organ
nadzoru górniczego mo˝e stwierdziç wygaÊni´cie decyzji, o której mowa w ust. 4.
6.158)

Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje si´ do przedsi´biorców wydobywajàcych kopaliny pospolite
w warunkach okreÊlonych w art. 16 ust. 2a.
7.158) Przeszkolenie pracowników, o którym mowa
w ust. 1, na stanowiskach w ruchu zak∏adu górniczego, innych ni˝ stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogà zajmowaç osoby o szczególnych
kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, odbywa si´ na podstawie programów przeszkolenia, opracowanych dla poszczególnych stanowisk
przez przedsi´biorców lub jednostki organizacyjne
trudniàce si´ szkoleniem.
8.158) Programy przeszkolenia, o których mowa
w ust. 7, sà zatwierdzane, w drodze decyzji, przez w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego na wniosek przedsi´biorcy lub jednostki organizacyjnej trudniàcej si´
szkoleniem.
———————
155) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 49 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
156) Dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
157) Dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 31 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
158) Dodany przez art. 1 pkt 31 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

Poz. 1947

Art. 75.159) 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 trudniàcego si´ wykonywaniem
czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego.
2. Przedsi´biorca mo˝e, za zgodà organu nadzoru
górniczego wyra˝onà w drodze decyzji, powierzyç wykonywanie czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub
innemu podmiotowi trudniàcemu si´ zawodowo wykonywaniem takich czynnoÊci.
3. Zgody, o której mowa w ust. 2, udziela si´ wówczas, gdy podmiot, któremu przedsi´biorca zamierza
powierzyç wykonywanie czynnoÊci dotyczàcych ratownictwa górniczego, spe∏nia, w zakresie powierzonych czynnoÊci, wymagania przewidziane dla podmiotów zawodowo trudniàcych si´ ratownictwem
górniczym, zawarte w przepisach okreÊlajàcych organizacj´, szczegó∏owe zadania s∏u˝b ratownictwa górniczego przedsi´biorcy i podmiotu zawodowo trudniàcego si´ ratownictwem górniczym, wymagania w zakresie wyposa˝enia technicznego tych s∏u˝b, zasady
tworzenia i zatwierdzania planu ratownictwa górniczego, kwalifikacje wymagane od cz∏onków dru˝yn ratowniczych, a tak˝e zasady szkolenia z zakresu ratownictwa górniczego oraz prowadzenia akcji ratowniczych.
4. W∏aÊciwy organ nadzoru górniczego mo˝e nakazaç przedsi´biorcy:
1) dokonanie koniecznych zmian w organizacji ratownictwa górniczego;
2) uzupe∏nienie lub zmian´ wyposa˝enia 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 naturalne i ich nat´˝enie
nie wymagajà spe∏nienia przez przedsi´biorc´ w ca∏oÊci obowiàzków, o których mowa w ust. 1, i je˝eli zwolnienie takie nie spowoduje pogorszenia stanu bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz bezpieczeƒstwa po˝arowego w zak∏adzie górniczym.
Art. 75a.160) 1. Osoby kierownictwa oraz specjaliÊci
wykonujàcy czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnieni w podmiotach zawodowo trudniàcych si´ wykonywaniem czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego, powinni posiadaç odpowiednie
kwalifikacje.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia nale˝ytego wykonywa———————
159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
160) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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nia czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego oraz
sprawnoÊci przeprowadzania post´powaƒ w sprawach stwierdzania kwalifikacji, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz stanowisk zajmowanych przez
osoby, o których mowa w ust. 1, kwalifikacje ogólne
i zawodowe wymagane od tych osób, sposób post´powania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji, tryb
powo∏ywania oraz sk∏ad komisji egzaminacyjnej do
sprawdzania wiadomoÊci kandydatów, zakres wiadomoÊci podlegajàcych sprawdzeniu, wysokoÊç op∏at
zwiàzanych ze stwierdzeniem kwalifikacji oraz sposób
ich uiszczania, tryb stwierdzania kwalifikacji oraz wysokoÊç wynagrodzenia dla cz∏onków komisji egzaminacyjnej.
3. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, stwierdza
Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego. Przepisy art. 31
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 76. Przedsi´biorca jest zobowiàzany do udzielenia pomocy innemu zak∏adowi górniczemu w razie
wystàpienia zagro˝enia bezpieczeƒstwa pracowników
lub ruchu tego zak∏adu.
Art. 77. 1. Kto spostrze˝e zagro˝enie dla ludzi lub
ruchu zak∏adu górniczego albo uszkodzenie lub nieprawid∏owe dzia∏anie urzàdzeƒ tego zak∏adu, jest zobowiàzany niezw∏ocznie ostrzec osoby zagro˝one,
podjàç dost´pne mu Êrodki w celu usuni´cia niebezpieczeƒstwa oraz zawiadomiç o niebezpieczeƒstwie
najbli˝szà osob´ kierownictwa lub dozoru ruchu.
2. W razie powstania stanu zagro˝enia ˝ycia lub
zdrowia pracowników zak∏adu górniczego, nale˝y niezw∏ocznie wstrzymaç prowadzenie robót w strefie zagro˝enia i wycofaç pracowników w bezpieczne miejsce.
3.124) Kierownik ruchu zak∏adu górniczego jest zobowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç w∏aÊciwy organ
nadzoru górniczego o zaistnia∏ym wypadku oraz o ka˝dym zagro˝eniu dla ˝ycia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeƒstwa powszechnego.
Art. 78.161) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami w∏aÊciwymi do:
spraw pracy i spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego zwiàzanego
z ruchem w poszczególnych rodzajach zak∏adów górniczych, a tak˝e szczegó∏owe zasady oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania
niezb´dnych Êrodków profilaktycznych zmniejszajàcych to ryzyko, w formie dokumentu bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia pracowników zatrudnianych w ruchu zak∏adów górniczych. W przepisach tych powinny
ponadto zostaç uwzgl´dnione przypadki, w których:
1) oddanie do ruchu okreÊlonych obiektów, maszyn
i urzàdzeƒ wymaga zezwolenia organu nadzoru
górniczego;
———————
161) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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2) przedsi´biorca obowiàzany jest dokonaç sprawdzenia rozwiàzaƒ technicznych w drodze badaƒ
przeprowadzanych przez rzeczoznawców.
2.162) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady przechowywania i u˝ywania
Êrodków strza∏owych w zak∏adach górniczych,
2) szczegó∏owe zasady przechowywania i u˝ywania
sprz´tu strza∏owego w zak∏adach górniczych
— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia bezpieczeƒstwa
powszechnego i bezpieczeƒstwa pracowników zatrudnionych przy przechowywaniu lub u˝ywaniu
Êrodków strza∏owych i sprz´tu strza∏owego w poszczególnych rodzajach zak∏adów górniczych oraz
przy wykonywaniu robót górniczych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, organizacj´, szczegó∏owe
zadania s∏u˝b ratownictwa górniczego przedsi´biorcy
oraz podmiotów zawodowo trudniàcych si´ ratownictwem górniczym, w tym Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, wymagania w zakresie wyposa˝enia
technicznego tych s∏u˝b, szczegó∏owe zasady tworzenia i zatwierdzania planu ratownictwa górniczego, wymagane kwalifikacje zawodowe, zdrowotne i wiekowe
cz∏onków dru˝yn ratowniczych, szczegó∏owe zasady
szkolenia z zakresu ratownictwa górniczego oraz zasady prowadzenia akcji ratowniczych w zale˝noÊci od rodzaju zagro˝eƒ naturalnych, wyst´pujàcych w zak∏adach górniczych.
4. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych
warunkami bezpieczeƒstwa lub gdy to jest niezb´dne
do wprowadzenia post´pu technicznego, przeprowadzenia prac naukowo-badawczych lub doÊwiadczalnych, Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego na wniosek przedsi´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.
Art. 78a.163) 1. Rzeczoznawcà do spraw ruchu zak∏adu 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∏adu górniczego wszczyna
si´ na wniosek 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:
———————
162) W brzmieniu ustalonym przez art. 67 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 18.
163) Dodany przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Dziennik Ustaw Nr 228

— 15107 —

1) korzysta w pe∏ni z praw publicznych;
2) posiada:
a) dyplom ukoƒczenia wy˝szej uczelni technicznej,
b)164) stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby
wy˝szego dozoru ruchu oraz nie mniej ni˝ 5 lat
praktyki w wy˝szym dozorze ruchu po uzyskaniu tego stwierdzenia lub co najmniej stopieƒ
naukowy doktora w dyscyplinie naukowej zwiàzanej z czynnoÊciami, w których ma byç wykonywana funkcja rzeczoznawcy,
c) (uchylona).165)
4. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego nadaje
osobie fizycznej uprawnienia rzeczoznawcy do spraw
ruchu zak∏adu górniczego w formie Êwiadectwa, okreÊlajàc w nim zakres spraw, dla których funkcja rzeczoznawcy mo˝e byç wykonywana, oraz termin wa˝noÊci
uprawnieƒ.
5. Odmowa upowa˝nienia rzeczoznawcy, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, oraz odmowa nadania uprawnieƒ rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. 4, nast´puje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.
6. Rzeczoznawcy upowa˝nieni na podstawie 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˝szego Urz´du Górniczego.
7. SkreÊlenie z rejestru rzeczoznawców do spraw
ruchu zak∏adu górniczego nast´puje:
1) po up∏ywie terminu, o którym mowa 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, podlega og∏oszeniu w dzienniku urz´dowym Wy˝szego Urz´du
Górniczego.
Art. 79. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
odpowiednio do podmiotów wykonujàcych w zakresie
swej dzia∏alnoÊci zawodowej powierzone im czynnoÊci w ruchu zak∏adu górniczego.
Rozdzia∏ 5
Likwidacja zak∏adu górniczego
Art. 80. 1.166) W razie likwidacji zak∏adu górniczego
przedsi´biorca jest zobowiàzany:
———————
164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
165) Przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
166) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
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1) zabezpieczyç lub zlikwidowaç wyrobiska górnicze
oraz obiekty i urzàdzenia zak∏adu górniczego;
2) zabezpieczyç niewykorzystanà cz´Êç z∏o˝a kopaliny;
3) zabezpieczyç sàsiednie z∏o˝a kopalin;
4) przedsi´wziàç niezb´dne Êrodki chroniàce wyrobiska sàsiednich zak∏adów górniczych;
5)167) przedsi´wziàç niezb´dne Êrodki w celu ochrony
Êrodowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po dzia∏alnoÊci górniczej.
2.168) Do rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przepisy
o ochronie gruntów rolnych i leÊnych stosuje si´ odpowiednio. Z zastrze˝eniem przepisów art. 109 ust. 1
pkt 5, w sprawach dotyczàcych rekultywacji gruntów
i zagospodarowania terenów w∏aÊciwe sà organy
okreÊlone w tych przepisach.
Art. 81. 1. Do likwidacji zak∏adu górniczego stosuje
si´ odpowiednio przepisy o ruchu zak∏adu górniczego.
2. Plan ruchu likwidowanego zak∏adu górniczego
powinien w szczególnoÊci przewidywaç sposób wykonania obowiàzków okreÊlonych w art. 80.
3.169) Plan ruchu likwidowanego zak∏adu górniczego wymaga uzgodnienia z w∏aÊciwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.
4.124) Je˝eli wymagajà tego okolicznoÊci przewidziane w art. 80, organ nadzoru górniczego mo˝e nakazaç stosowanie przepisów niniejszego rozdzia∏u do
likwidacji oznaczonej cz´Êci zak∏adu górniczego.
Art. 81a.170) 1. W razie niewykonania obowiàzku likwidacji zak∏adu górniczego lub jego oznaczonej cz´Êci, organ nadzoru górniczego nakazuje przedsi´biorcy, w drodze decyzji, wykonanie tego obowiàzku.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru górniczego okreÊli termin wykonania obowiàzku likwidacji zak∏adu górniczego, a po jego bezskutecznym
up∏ywie wdro˝y post´powanie egzekucyjne.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wymaga
uzgodnienia z wójtem, burmistrzem lub prezydentem
miasta.
4. W razie wàtpliwoÊci uwa˝a si´, ˝e decyzja, 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.
———————
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
168) Dodany przez art. 1 pkt 53 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
169) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 86 pkt 10 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.
170) Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 82. W uzasadnionych przypadkach koszty wykonania obowiàzków okreÊlonych w art. 80 mogà byç
pokryte z zabezpieczenia ustalonego w koncesji.
Art. 82a.171) Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio do likwidacji wyrobisk górniczych
oraz obiektów i urzàdzeƒ pozosta∏ych po zakoƒczeniu
wydobywania kopaliny w by∏ym zak∏adzie górniczym, prowadzonej przez podmioty inne ni˝ okreÊlone w art. 29 i art. 80.
DZIA¸ IIIa172)
Sk∏adowanie odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych
Art. 82b. 1. Wyró˝nia si´ nast´pujàce typy sk∏adowisk podziemnych:
1) sk∏adowisko podziemne odpadów niebezpiecznych;
2) sk∏adowisko podziemne odpadów oboj´tnych;
3) sk∏adowisko podziemne odpadów innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania,
jakim powinny odpowiadaç poszczególne typy sk∏adowisk podziemnych w zakresie lokalizacji, eksploatacji i zamkni´cia oraz zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu tych sk∏adowisk, uwzgl´dniajàc
uwarunkowania geologiczne.
Art. 82c. 1. Zabrania si´ sk∏adowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
odpadów:
1) wyst´pujàcych w postaci ciek∏ej, w tym odpadów
zawierajàcych wod´ w iloÊci powy˝ej 95 % masy
ca∏kowitej, z wy∏àczeniem szlamów;
2) o w∏aÊciwoÊciach wybuchowych, ˝ràcych, utleniajàcych, wysoce ∏atwopalnych lub ∏atwopalnych;
3) zakaênych medycznych i zakaênych weterynaryjnych;
4) powstajàcych w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub dzia∏alnoÊci dydaktycznej,
które nie sà zidentyfikowane lub sà nowe i których
oddzia∏ywanie na Êrodowisko jest nieznane;
5) takich jak opony, z wy∏àczeniem opon rowerowych i opon o Êrednicy zewn´trznej wi´kszej ni˝
1 400 mm;
6) innych, które w warunkach sk∏adowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, mogà podlegaç niepo˝àdanym zmianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym.
———————
171) Dodany przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
172) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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2. Do odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zalicza si´ odpady:
1) które same lub pojemniki, w których sà sk∏adowane, mogà wchodziç w warunkach sk∏adowania
w reakcje z wodà lub ska∏à macierzystà, prowadzàce do zmiany ich obj´toÊci, powstania samozapalnych, toksycznych lub wybuchowych substancji lub gazów lub innych reakcji zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu eksploatacji lub nienaruszalnoÊci bariery geologicznej;
2) ulegajàce biodegradacji;
3) o ostrym zapachu;
4) mogàce wytwarzaç mieszanki gazowo-powietrzne
o w∏aÊciwoÊciach toksycznych lub wybuchowych;
5) nieodpowiadajàce warunkom geomechanicznym
ze wzgl´du na niewystarczajàcà stabilnoÊç;
6) które sà samozapalne lub podatne na samozap∏on
w danych warunkach sk∏adowania, produkty gazowe;
7) lotne oraz pochodzàce ze zbierania w postaci nieokreÊlonych mieszanin.
3. Zabrania si´ rozcieƒczania lub sporzàdzania
mieszanin odpadów ze sobà lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spe∏nienia kryteriów dopuszczenia odpadów do sk∏adowania na sk∏adowiskach podziemnych.
4. Odpady powinny byç sk∏adowane w sposób selektywny. Dopuszcza si´ sk∏adowanie okreÊlonych rodzajów odpadów w sposób nieselektywny (mieszanie), je˝eli w wyniku takiego sk∏adowania nie nastàpi
zwi´kszenie negatywnego oddzia∏ywania tych odpadów na Êrodowisko lub bezpieczeƒstwo sk∏adowania.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów oraz potrzebà zapewnienia w∏aÊciwego post´powania z odpadami, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na sk∏adowiska podziemne.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, kierujàc si´ w∏aÊciwoÊciami odpadów, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje odpadów, które
mogà byç sk∏adowane w sposób nieselektywny na
sk∏adowiskach podziemnych.
Art. 82d. Przedsi´biorca, który prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, jest
obowiàzany zatrudniaç osob´ posiadajàcà Êwiadectwo stwierdzajàce kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, wydane na podstawie art. 49 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628, z póên. zm.173)).
———————
173) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.
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Art. 82e. 1. Do sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 56—58, art. 59
ust. 1 pkt 1—5 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
2. Do sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, stosuje si´
odpowiednio przepisy o ruchu zak∏adu górniczego.
Art. 82f. Przepisów niniejszego dzia∏u nie stosuje
si´ do sk∏adowania w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych:
1) niezanieczyszczonej gleby;
2) kopalin;
3) odpadów oboj´tnych oraz odpadów innych ni˝
niebezpieczne i oboj´tne, pochodzàcych z poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, ich wydobywania i przeróbki.
DZIA¸ IV
Wynagrodzenie za ustanowienie
u˝ytkowania górniczego
Op∏aty
Art. 83. 1. WysokoÊç i sposób uiszczania wynagrodzenia za u˝ytkowanie górnicze okreÊla umowa, o której mowa w art. 10 ust. 1.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç uiszczane jednorazowo lub w ratach.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dochód Skarbu Paƒstwa.
Art. 84.174) 1. Przedsi´biorca wydobywajàcy kopalin´ ze z∏o˝a uiszcza op∏at´ eksploatacyjnà za wydobytà kopalin´.
2. Op∏at´ eksploatacyjnà ustala si´ jako iloczyn
stawki op∏aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i iloÊci kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.
3. Op∏at´ eksploatacyjnà za wydobytà kopalin´ towarzyszàcà ustala si´ jako iloczyn 50 % kwoty stawki
op∏aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny
i iloÊci kopaliny towarzyszàcej wydobytej w okresie
rozliczeniowym.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏at, o których mowa w ust. 2, dla poszczególnych rodzajów kopalin. Rada Ministrów, ustalajàc 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 eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin okreÊla
za∏àcznik do ustawy, z zastrze˝eniem ust. 6 i 7.
———————
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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6. Górne i dolne granice stawek op∏at eksploatacyjnych, okreÊlone w za∏àczniku do ustawy, podlegajà
corocznie zmianie stosownie do Êredniorocznego
wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, planowanego w ustawie bud˝etowej na dany rok
kalendarzowy.
7. Na podstawie wskaênika, o którym mowa
w ust. 6, minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
górne i dolne granice stawek op∏at eksploatacyjnych
na nast´pny rok kalendarzowy, zaokràglajàc je w gór´
do pe∏nych groszy.
8. Op∏at´ eksploatacyjnà, o której mowa w ust. 1,
przedsi´biorca ustala kwartalnie we w∏asnym zakresie
i wnosi jà, bez wezwania, na rachunki bankowe podmiotów okreÊlonych w art. 86.
9. Op∏at´ eksploatacyjnà wnosi si´ w terminie jednego miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u. W tym
samym terminie przedsi´biorca przedstawia organowi 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.
10.175) W razie niedope∏nienia przez przedsi´biorc´
obowiàzku wniesienia op∏aty eksploatacyjnej lub niez∏o˝enia informacji, o której mowa w ust. 9, albo w razie z∏o˝enia informacji nasuwajàcej zastrze˝enia, organ koncesyjny na podstawie w∏asnych ustaleƒ wydaje decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç nale˝nej op∏aty,
stosujàc stawk´ obowiàzujàcà w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona op∏ata.
10a.176) W post´powaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 10, gmina mo˝e uczestniczyç
na prawach strony.
11. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory druków informacji, o której mowa w ust. 9, kierujàc si´ potrzebà przedstawienia w niej szczegó∏owych danych okreÊlonych
w tym przepisie.
Art. 85.177) 1. Przedsi´biorca, który uzyska∏ koncesj´ na dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 3,
uiszcza op∏at´ z tytu∏u:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin;
2) bezzbiornikowego magazynowania substancji
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
———————
175) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
176) Dodany przez art. 8 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 23.
177) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3) sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych.
2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala si´
jako iloczyn stawki op∏aty i iloÊci kilometrów kwadratowych terenu, na którym jest prowadzona dzia∏alnoÊç. WysokoÊç op∏aty oraz terminy i sposób jej wniesienia ustala si´ w koncesji. Kopie dowodów wniesionych op∏at przedsi´biorca przedstawia niezw∏ocznie
organowi koncesyjnemu i podmiotom okreÊlonym
w art. 86.
3. Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na poszukiwaniu z∏ó˝ kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z w´gla kamiennego — 100 z∏,
b) w´giel kamienny — 500 z∏,
c) w´giel brunatny — 200 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie rodzimym — 100 z∏;
3) kopaliny chemiczne — 100 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):
a) w obszarach làdowych — 1 000 z∏,

Poz. 1947

ponownie ustala si´ op∏at´ za dzia∏alnoÊç polegajàcà
na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin, stosujàc stawki obowiàzujàce w dniu wszcz´cia post´powania.
6. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala si´
kwartalnie jako iloczyn stawki op∏aty oraz iloÊci substancji wprowadzonych do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.
7. Stawka op∏aty, o której mowa w ust. 6, wynosi
w przypadku magazynowania:
1) substancji gazowych — 1,51 z∏/tys. m3;
2) substancji ciek∏ych — 3,00 z∏/t;
3) innych, niewymienionych w pkt 1 i 2 substancji —
1,50 z∏/t.
8. Op∏at´, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala si´
kwartalnie jako iloczyn stawki op∏aty i iloÊci umieszczonych w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, odpadów.
9. Stawka op∏aty, o której mowa w ust. 8, wynosi
w przypadku sk∏adowania:
1) odpadów niebezpiecznych — 62,17 z∏/t;
2) odpadów innych ni˝ niebezpieczne — 4,76 z∏/t;

b) w obszarach morskich — 100 z∏;
3) odpadów oboj´tnych — 3,57 z∏/t.
5) wody podziemne uznane za kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki — 500 z∏,
b) wody termalne — 200 z∏.
4. Stawka op∏aty za dzia∏alnoÊç polegajàcà na rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin oraz ∏àcznie na poszukiwaniu
i rozpoznawaniu z∏ó˝ kopalin dla poszczególnych grup
kopalin za kilometr kwadratowy wynosi:
1) kopaliny energetyczne:
a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z w´gla kamiennego — 200 z∏,

10. Stawki op∏at, o których mowa w ust. 3, 4, 7 i 9,
podlegajà corocznie zmianie stosownie do Êredniorocznego wskaênika cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, planowanego w ustawie bud˝etowej na
dany rok kalendarzowy.
11. Na podstawie wskaênika, o którym mowa
w ust. 10, minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
stawki op∏at, o których mowa w ust. 3, 4, 7 i 9, na nast´pny rok kalendarzowy, zaokràglajàc je w gór´ do
pe∏nych groszy.

b) w´giel kamienny — 1 000 z∏,
c) w´giel brunatny — 500 z∏;
2) rudy metali i metale w stanie rodzimym — 200 z∏;
3) kopaliny chemiczne — 1 000 z∏;
4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):
a) w obszarach làdowych — 10 000 z∏,
b) w obszarach morskich — 2 500 z∏;
5) wody podziemne uznane za kopaliny:
a) wody lecznicze i solanki — 800 z∏,
b) wody termalne — 500 z∏.
5. W przypadku zmiany okresu, na jaki zosta∏a
udzielona koncesja, w decyzji zmieniajàcej koncesj´

12. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wnosi si´ w terminie jednego miesiàca po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u. W tym samym terminie przedsi´biorca
przedstawia organowi koncesyjnemu i podmiotom
okreÊlonym w art. 86 kopie dowodów dokonanych
wp∏at, a tak˝e informacj´ zawierajàcà:
1) w przypadku bezzbiornikowego magazynowania
substancji w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, dane dotyczàce nazwy
przedsi´biorcy, nazwy magazynu, rodzaju i iloÊci
wprowadzonych w kwartale substancji, przyj´tej
stawki oraz wysokoÊci ustalonej op∏aty, nazwy
gminy, a w przypadku gdy dzia∏alnoÊç okreÊlona
w art. 15 ust. 1 pkt 3 jest prowadzona na terenie
wi´cej ni˝ jednej gminy — iloÊç wprowadzonych
substancji, a tak˝e wysokoÊç op∏aty przypadajàcej
na poszczególne gminy;

Dziennik Ustaw Nr 228

— 15111 —

2) w przypadku sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, dane dotyczàce nazwy przedsi´biorcy, nazwy sk∏adowiska, rodzaju i iloÊci umieszczonych
w kwartale odpadów, przyj´tej stawki oraz wysokoÊci ustalonej op∏aty, nazwy gminy, a w przypadku gdy dzia∏alnoÊç okreÊlona w art. 15 ust. 1 pkt 3
jest prowadzona na terenie wi´cej ni˝ jednej gminy — iloÊç umieszczonych odpadów, a tak˝e wysokoÊç op∏aty przypadajàcej na poszczególne gminy.
13. W razie niedope∏nienia przez przedsi´biorc´
obowiàzku wniesienia op∏aty, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, lub niez∏o˝enia informacji, o której mowa
w ust. 12, albo w razie z∏o˝enia informacji nasuwajàcej
zastrze˝enia, organ koncesyjny na podstawie w∏asnych ustaleƒ wydaje decyzj´, w której okreÊla wysokoÊç nale˝nej op∏aty, stosujàc stawk´ op∏aty obowiàzujàcà w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy
ustalona op∏ata.
14. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory druków informacji, o których mowa w ust. 12, kierujàc si´ potrzebà
przedstawienia w niej szczegó∏owych danych okreÊlonych w tym przepisie.
Art. 85a.178) 1. W razie wydobywania kopaliny bez
wymaganej koncesji lub z ra˝àcym naruszeniem jej
warunków, w∏aÊciwe organy ustalajà, w drodze decyzji, prowadzàcemu takà dzia∏alnoÊç, op∏at´ eksploatacyjnà w wysokoÊci osiemdziesi´ciokrotnej stawki
op∏aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny,
pomno˝onej przez iloÊç wydobytej 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˝àcym naruszeniem
warunków koncesji — w∏aÊciwy organ koncesyjny.
3. W razie prowadzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝ okreÊlona w ust. 1, bez wymaganej koncesji lub z ra˝àcym
naruszeniem jej warunków, w∏aÊciwe organy ustalajà,
w drodze decyzji, op∏at´ w wysokoÊci:
1) za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin
bez wymaganej koncesji, za ka˝dy kilometr kwadratowy terenu, na którym prowadzona jest dzia∏alnoÊç — 50 000 z∏; ka˝dy rozpocz´ty kilometr
kwadratowy terenu liczy si´ jako ca∏y;
2) za poszukiwanie lub rozpoznawanie z∏ó˝ kopalin
z ra˝àcym naruszeniem warunków koncesji —
trzykrotnà wysokoÊç op∏aty za t´ dzia∏alnoÊç, ustalonà w koncesji;
———————
178) Dodany przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.

Poz. 1947

3) za bezzbiornikowe magazynowanie substancji
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, bez wymaganej koncesji —
8 000 z∏ za jeden metr szeÊcienny wykorzystanej
przestrzeni;
4) za bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub
sk∏adowanie odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych 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 górniczych, 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
okreÊlajà przepisy dotyczàce klasyfikacji odpadów
i op∏at za ich umieszczanie na sk∏adowisku.
4. Organami w∏aÊciwymi do ustalania op∏at, o których mowa w ust. 3, sà:
1) za dzia∏alnoÊç prowadzonà bez wymaganej koncesji w zakresie:
a) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin —
starosta,
179)
bezzbiornikowego magazynowania substanb)
cji lub sk∏adowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
oraz poszukiwania i rozpoznawania z∏ó˝ kopalin
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej — minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska;
2) za dzia∏alnoÊç prowadzonà z ra˝àcym naruszeniem
warunków koncesji w zakresie poszukiwania lub
rozpoznawania z∏ó˝ kopalin, bezzbiornikowego
magazynowania substancji lub sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych — organ koncesyjny.
Art. 86.180) 1. Op∏aty, o których mowa w art. 84,
art. 85 i art. 85a, stanowià, z zastrze˝eniem ust. 2,
w 60 % dochód gminy, na terenie której jest prowadzona dzia∏alnoÊç obj´ta koncesjà, w 40 % natomiast
dochód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Je˝eli dzia∏alnoÊç ta jest prowadzona 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
wydobywanej kopaliny, a w przypadkach 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, jest prowadzona w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, op∏aty z tego
tytu∏u stanowià w ca∏oÊci dochód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
———————
179) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 86a.181) W razie wydobywania kopaliny wyst´pujàcej pod wodami powierzchniowymi, przedsi´biorca uiszczajàcy op∏at´ eksploatacyjnà nie ponosi op∏aty za szczególne korzystanie z wód.
Art. 87.182) 1. Do op∏at, o których mowa w przepisach niniejszego rozdzia∏u, stosuje si´ odpowiednio
przepisy Ordynacji podatkowej o zobowiàzaniach podatkowych, z tym ˝e okreÊlone w nich uprawnienia organów podatkowych przys∏ugujà wierzycielom.
2. Wierzycielem jest odpowiednio gmina lub Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.
3.183) Organem w∏aÊciwym do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1, w cz´Êci dotyczàcej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, jest Prezes Zarzàdu tego Funduszu. Dla
decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez Prezesa Zarzàdu Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej organem odwo∏awczym
jest minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska.
DZIA¸ V
Stosunki sàsiedzkie
i odpowiedzialnoÊç za szkody
Art. 88. 1. Je˝eli cudza nieruchomoÊç lub jej cz´Êç
jest niezb´dna do wykonywania dzia∏alnoÊci regulowanej ustawà, przedsi´biorcy s∏u˝y roszczenie o ograniczenie prawa w∏asnoÊci tej nieruchomoÊci lub jej
cz´Êci za wynagrodzeniem. Je˝eli na skutek ograniczenia tego prawa nieruchomoÊç lub jej cz´Êç nie nadaje
si´ do wykorzystania na dotychczasowe cele, podlega
na wniosek w∏aÊciciela wykupowi.

Poz. 1947

Art. 91. 1. W∏aÊciciel nie mo˝e sprzeciwiç si´ zagro˝eniom spowodowanym ruchem zak∏adu górniczego, je˝eli ruch ten odbywa si´ zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ustawie. Mo˝e ˝àdaç naprawienia wyrzàdzonej tym ruchem szkody zgodnie z przepisami tej
ustawy.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do innych podmiotów zagro˝onych ruchem zak∏adu górniczego.
3. Je˝eli nie zachodzà okolicznoÊci przewidziane
w ust. 1 i 2, przedsi´biorca odpowiada za szkod´ wed∏ug zasad okreÊlonych w Kodeksie cywilnym.
Art. 92. Do naprawiania szkód, o których mowa
w art. 91 ust. 1 i 2, stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 93. 1. Je˝eli nie mo˝na ustaliç, kto wyrzàdzi∏
szkod´, odpowiada za nià przedsi´biorca, który
w chwili ujawnienia si´ szkody jest uprawniony do
wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego.
2. Je˝eli szkoda nastàpi∏a tak˝e z innych przyczyn
ni˝ ruch zak∏adu górniczego, odpowiedzialnoÊç przedsi´biorcy i innych osób jest solidarna.
3. Solidarna jest równie˝ odpowiedzialnoÊç przedsi´biorcy oraz podmiotów trudniàcych si´ zawodowo
wykonywaniem powierzonych im przez tego przedsi´biorc´ czynnoÊci.
Art. 94. 1. Naprawienie szkody powinno nastàpiç
przez przywrócenie stanu poprzedniego.

2. Ograniczenie prawa w∏asnoÊci mo˝e nastàpiç
na czas oznaczony.

2. Przywrócenie stanu poprzedniego mo˝e nastàpiç przez dostarczenie gruntów, obiektów budowlanych, urzàdzeƒ, lokali, wody lub innych dóbr tego samego rodzaju.

Art. 89. Przedsi´biorca jest uprawniony do bezp∏atnego korzystania z wody kopalnianej na potrzeby
zak∏adu górniczego.

3. Naprawienie szkody w gruntach rolnych i leÊnych nast´puje w drodze rekultywacji, zgodnie
z przepisami o ochronie tych gruntów.

Art. 90. 1.124) W razie zagro˝enia bezpieczeƒstwa
˝ycia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeƒstwa zak∏adu
górniczego i jego ruchu oraz urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci
publicznej w zwiàzku z ruchem zak∏adu górniczego,
w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego mo˝e wydaç decyzj´ zezwalajàcà na zaj´cie nieruchomoÊci na czas
niezb´dny do usuni´cia zagro˝enia i jego skutków.

4. Obowiàzek przywrócenia stanu poprzedniego
cià˝y na przedsi´biorcy.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, okreÊla nieruchomoÊç podlegajàcà zaj´ciu, cel zaj´cia nieruchomoÊci oraz dat´ i czas trwania zaj´cia. Decyzja ta podlega
natychmiastowemu wykonaniu.

2. Je˝eli poszkodowany poniós∏ nak∏ady na naprawienie szkody, odszkodowanie ustala si´ w wysokoÊci
odpowiadajàcej wartoÊci uzasadnionych nak∏adów.
Przepis ten nie narusza postanowieƒ ust. 1.

3. W∏aÊcicielowi przys∏uguje odszkodowanie za
szkody wyrzàdzone wskutek zaj´cia nieruchomoÊci.

3. W uzasadnionych przypadkach odszkodowanie
mo˝e byç wyp∏acone z zabezpieczenia ustalonego
zgodnie z art. 17.

———————
181) Dodany przez art. 1 pkt 60 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
182) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
183) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Art. 95. 1. Je˝eli nie jest mo˝liwe przywrócenie stanu poprzedniego lub koszty tego przywrócenia ra˝àco
przekracza∏yby wielkoÊç poniesionej szkody, naprawienie szkody nast´puje przez zap∏at´ odszkodowania.

Art. 96.184) W razie braku przedsi´biorcy odpowiedzialnego za szkod´ albo jego nast´pcy prawnego,
———————
184) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 117.
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roszczenia okreÊlone niniejszym dzia∏em przys∏ugujà
przeciwko Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu
przez w∏aÊciwy miejscowo organ nadzoru górniczego.
Art. 97. 1. W sprawach o naprawienie szkód uregulowanych przepisami niniejszego dzia∏u orzekajà sàdy
powszechne.
2.185) Sàdowe dochodzenie roszczeƒ jest mo˝liwe
po wyczerpaniu post´powania ugodowego. Warunek
wyczerpania post´powania ugodowego jest spe∏niony, je˝eli przedsi´biorca odmówi∏ zawarcia ugody albo od zg∏oszenia przedsi´biorcy ˝àdania przez poszkodowanego up∏yn´∏o 30 dni.
2a.186) Ugoda, o której mowa w ust. 2, zawarta
w formie aktu notarialnego, stanowi tytu∏ egzekucyjny
w rozumieniu przepisów Kodeksu post´powania cywilnego i podlega wykonaniu w drodze egzekucji sàdowej.
3.187)

W sprawach, o których mowa w ust. 1, powód nie ma obowiàzku uiszczenia kosztów sàdowych.
Post´powanie toczy si´ na koszt przedsi´biorcy, chyba
˝e roszczenie oka˝e si´ oczywiÊcie bezzasadne.
3. (uchylony).188)

Art. 98. 1. W celu natychmiastowego zapobiegania
szkodzie lub jej dalszym skutkom sàd mo˝e nakazaç
podj´cie koniecznych czynnoÊci. Je˝eli obowiàzek ten
obcià˝a powoda, sàd mo˝e nakazaç przedsi´biorcy
niezw∏oczne wyp∏acenie niezb´dnej kwoty pieni´˝nej.
2. W razie powstania szkody w postaci zaniku wody lub utraty jej przydatnoÊci, przedsi´biorca zobowiàzany jest bezp∏atnie dostarczaç poszkodowanemu
niezb´dnà iloÊç wody do czasu naprawienia szkody.
3. W sprawach uregulowanych w ust. 1 i 2 stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o post´powaniu zabezpieczajàcym.
Art. 99. Przepisy dotyczàce naprawiania szkód stosuje si´ odpowiednio do zapobiegania tym szkodom.
Art. 100. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
odpowiednio do odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane innà ni˝ wydobywanie kopalin dzia∏alnoÊcià
regulowanà ustawà.
———————
185) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 63 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
186) Dodany przez art. 1 pkt 63 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
187) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia uchylenia, o którym mowa w odnoÊniku 188.
188) Przez art. 134 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398), która wejdzie w ˝ycie z dniem 2 marca
2006 r.

Poz. 1947
DZIA¸ VI

Organy administracji geologicznej,
paƒstwowa s∏u˝ba geologiczna i organy
nadzoru górniczego 189)
Rozdzia∏ 1
Organy administracji geologicznej
i paƒstwowa s∏u˝ba geologiczna190)
Art. 101.191) Organami administracji geologicznej
sà:
1)192) minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska dzia∏ajàcy przy pomocy G∏ównego Geologa Kraju, b´dàcego sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu
w urz´dzie obs∏ugujàcym tego ministra;
2)193) wojewodowie, dzia∏ajàcy przy pomocy geologów wojewódzkich;
2)194) marsza∏kowie województw, dzia∏ajàcy przy pomocy
geologów wojewódzkich;

3)195) starostowie dzia∏ajàcy przy pomocy geologów
powiatowych.
Art. 102.83) 1.196) O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, do zakresu dzia∏ania administracji geologicznej nale˝y wykonywanie zadaƒ okreÊlonych ustawà, a w szczególnoÊci:
1) podejmowanie decyzji niezb´dnych do przestrzegania i stosowania ustawy, w tym udzielanie koncesji;
2) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsi´biorc´ uprawnieƒ z tytu∏u
koncesji;
3) nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac
geologicznych oraz prawid∏owoÊcià sporzàdzania
dokumentacji geologicznych;
4)197) bilansowanie zasobów kopalin;
———————
189) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
190) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
191) W brzmieniu ustalonym przez art. 86 pkt 12 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.
192) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 223, poz. 2219), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
193) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 65 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4; w tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa
w odnoÊniku 194.
194) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 23.
195) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 65 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
196) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 66 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
197) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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4a)198) prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zw∏aszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalenia zasobów z∏ó˝ kopalin, bilansowania i ochrony
zasobów wód podziemnych, a tak˝e ochrony Êrodowiska;
5)199) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie
danych geologicznych;
6) kartowanie geologiczne;
7)200) prowadzenie rejestru obszarów górniczych;
8)201) gromadzenie danych o wykonanych otworach
wiertniczych w celu wykorzystania ciep∏a Ziemi.
2.202) Wykonywanie zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 4a i 6, minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska mo˝e powierzyç jednostkom organizacyjnym
utworzonym na podstawie odr´bnych przepisów,
a tak˝e przedsi´biorcom w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej203) (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z póên. zm.204)) — je˝eli przedmiot ich dzia∏ania obejmuje prowadzenie prac geologicznych.
Art. 102a.205) 1. Do zadaƒ paƒstwowej s∏u˝by geologicznej dbajàcej o zrównowa˝ony rozwój kraju w zakresie geologii nale˝y w szczególnoÊci:
1) obs∏uga centralnego archiwum geologicznego;
2) prowadzenie centralnego banku danych geologicznych i hydrogeologicznych;
3) przygotowywanie materia∏ów do bilansu zasobów
kopalin i obs∏uga rejestru tych zasobów;
4) koordynowanie wykonywania prac kartografii geologicznej oraz wykonywanie prac pilota˝owych;
———————
198) Dodany przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
199) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
200) Dodany przez art. 1 pkt 66 lit. b tiret czwarte ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
201) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
202) Dodany przez art. 1 pkt 66 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4.
203) Obecnie: w∏aÊciwe przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807), stosownie do art. 86 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.
204) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54,
poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808.
205) Dodany przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 192.
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5) obs∏uga8rejestru obszarów górniczych;
6) koordynacja zadaƒ w zakresie ochrony georó˝norodnoÊci.
2. Wykonywanie zadaƒ paƒstwowej s∏u˝by geologicznej minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska powierza Paƒstwowemu Instytutowi Geologicznemu.
3. Nadzór nad wykonywaniem zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, dzia∏ajàcy przy pomocy G∏ównego Geologa Kraju.
4. W razie niewykonania lub nienale˝ytego wykonania 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.
Art. 103.206) 1.207) Starostowie dzia∏ajà jako organy
pierwszej instancji w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci administracji geologicznej, o ile nie zosta∏y one
zastrze˝one dla wojewodów lub ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska.
1.208) Starostowie dzia∏ajà jako organy pierwszej instancji w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci administracji geologicznej, je˝eli nie zosta∏y one zastrze˝one dla marsza∏ków województw lub ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska.

2.209) Do w∏aÊciwoÊci ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, jako organu pierwszej instancji,
nale˝à sprawy:
1) zatwierdzania projektów prac geologicznych
i dzia∏ania w sprawach okreÊlonych w art. 45 ust. 1
i 1a, dotyczàcych:
a) z∏ó˝ kopalin podstawowych wymienionych
w art. 5 ust. 2 pkt 1—3 i ust. 2a, kopalin 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 hydrogeologicznych,
c) ustalania zasobów uj´ç solanek, wód termalnych i leczniczych,
d) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku
z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
e) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku
z projektowaniem odwodnieƒ do wydobywania
kopalin podstawowych, wymienionych w art. 5
ust. 2 pkt 1—3, ze z∏ó˝ i wt∏aczaniem wód do górotworu,
———————
206) W brzmieniu ustalonym przez art. 86 pkt 13
o której mowa w odnoÊniku 36.
207) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia
zmiany, o której mowa w odnoÊniku 208.
208) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 6 lit. a
o której mowa w odnoÊniku 23.
209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 lit. a
o której mowa w odnoÊniku 4.

ustawy,
w ˝ycie
ustawy,
ustawy,
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f)210) warunków hydrogeologicznych i geologiczno-in˝ynierskich w zwiàzku z bezzbiornikowym
magazynowaniem substancji lub sk∏adowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
g) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku z zakoƒczeniem odwadniania lub zmianà poziomu
odwadniania likwidowanych zak∏adów górniczych, w odniesieniu do kopalin podstawowych
wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1—3,
h)211) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich do projektowania i wykonywania obiektów budowlanych
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, inwestycji liniowych o zasi´gu ponadwojewódzkim, obiektów budownictwa wodnego o wysokoÊci pi´trzenia przekraczajàcej
5 m oraz obiektów energetycznych o mocy
przekraczajàcej 100 MW;
2) zatwierdzania projektów prac geologicznych, dotyczàcych:
a) regionalnych badaƒ budowy geologicznej kraju,
w tym dna morskiego,
b) prac kartografii geologicznej,
c) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy
g∏´bokiego pod∏o˝a, niezwiàzanego z dokumentowaniem z∏ó˝ kopalin;
3) udzielania zezwoleƒ na zmian´ kryteriów bilansowoÊci zasobów z∏ó˝ kopalin podstawowych, 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.
3.212) Do w∏aÊciwoÊci wojewodów, jako organów
pierwszej instancji, nale˝à sprawy:
1) zatwierdzania projektów prac geologicznych i dzia∏ania w sprawach okreÊlonych w art. 45 ust. 1 i 1a,
dotyczàcych:
a) z∏ó˝ kopalin podstawowych, niewymienionych
w ust. 2 pkt 1 lit. a, i kopalin pospolitych na powierzchni przekraczajàcej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczajàcym
20 000 m3,
b)213) uj´ç wód podziemnych, w tym uj´ç êróde∏
naturalnych i odwodnieƒ budowlanych, je˝eli
udokumentowane zasoby lub przewidywana
wydajnoÊç przekracza 50 m3/h,
———————
210) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
211) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
212) Dodany przez art. 1 pkt 68 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 4; zdanie wst´pne w tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa
w odnoÊniku 215.
213) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 lit. b tiret
pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Poz. 1947

c) warunków88hydrogeologicznych w zwiàzku
z projektowaniem odwodnieƒ do wydobywania
kopalin
podstawowych,
niewymienionych
w ust. 2 pkt 1 lit. a, i do wydobywania kopalin
pospolitych ze z∏ó˝ na powierzchni przekraczajàcej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczajàcym 20 000 m3,
d) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku z zakoƒczeniem odwadniania lub zmianà poziomu
odwadniania likwidowanych zak∏adów górniczych — w odniesieniu do kopalin podstawowych niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz
w odniesieniu do kopalin pospolitych na powierzchni przekraczajàcej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczajàcym
20 000 m3,
e) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich na potrzeby
planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
f) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich do projektowania i wykonywania inwestycji liniowych o zasi´gu ponadpowiatowym,
g)214) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku
z projektowaniem inwestycji mogàcych zanieczyÊciç wody podziemne — w odniesieniu do
inwestycji zaliczonych do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla
których obowiàzek sporzàdzania raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wynika z przepisów prawa ochrony Êrodowiska;
2) udzielania zezwoleƒ na zmian´ kryteriów bilansowoÊci zasobów z∏ó˝ kopalin podstawowych, 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.
3.215) Do w∏aÊciwoÊci marsza∏ków województw, jako
organów pierwszej instancji, nale˝à sprawy:

1) zatwierdzania projektów prac geologicznych i dzia∏ania w sprawach okreÊlonych w art. 45 ust. 1 i 1a,
dotyczàcych:
a) z∏ó˝ kopalin podstawowych, niewymienionych
w ust. 2 pkt 1 lit. a, i kopalin pospolitych na powierzchni przekraczajàcej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczajàcym
20 000 m3,
b)213) uj´ç wód podziemnych, w tym uj´ç êróde∏
naturalnych i odwodnieƒ budowlanych, je˝eli
udokumentowane zasoby lub przewidywana
wydajnoÊç przekracza 50 m3/h,
c) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku
z projektowaniem odwodnieƒ do wydobywania
kopalin
podstawowych,
niewymienionych
w ust. 2 pkt 1 lit. a, i do wydobywania kopalin
———————
214) Dodana przez art. 1 pkt 41 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
215) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 8
pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 23.
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pospolitych ze z∏ó˝ na powierzchni8przekraczajàcej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczajàcym 20 000 m3,
d) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku z zakoƒczeniem odwadniania lub zmianà poziomu
odwadniania likwidowanych zak∏adów górniczych — w odniesieniu do kopalin podstawowych niewymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. a oraz
w odniesieniu do kopalin pospolitych na powierzchni przekraczajàcej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczajàcym
20 000 m3,
e) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich na potrzeby
planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
f) badaƒ geologiczno-in˝ynierskich do projektowania i wykonywania inwestycji liniowych o zasi´gu ponadpowiatowym,
g)214) warunków hydrogeologicznych w zwiàzku
z projektowaniem inwestycji mogàcych zanieczyÊciç wody podziemne — w odniesieniu do
inwestycji zaliczonych do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla
których obowiàzek sporzàdzania raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko wynika z przepisów prawa ochrony Êrodowiska;
2) udzielania zezwoleƒ na zmian´ kryteriów bilansowoÊci zasobów z∏ó˝ kopalin podstawowych, 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.
4.216) Od decyzji organów pierwszej instancji,
o których mowa w ust. 3, przys∏uguje odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.
Art. 103a.217) 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 powiatów stosuje si´
odpowiednio do miast na prawach powiatu.
3. Wynikajàce z przepisów ustawy zadania starostów sà zadaniami z zakresu administracji rzàdowej.
4.218) W rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego organem wy˝szego stopnia w stosunku
do starosty w post´powaniu administracyjnym,
w sprawach, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.
4. (uchylony).219)
———————
216) Dodany przez art. 8 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 23.
217) Dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
218) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia uchylenia, o którym mowa w odnoÊniku 219.
219) Przez art. 8 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 23.
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Art. 103b.220) Zadania samorzàdu województwa,
o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 2 i 3 pkt 6,
art. 31 ust. 1a pkt 2 oraz art. 103 ust. 3, sà zadaniami
z zakresu administracji rzàdowej.
Art. 104.83) Przy sprawowaniu nadzoru i kontroli
pracownicy organów administracji geologicznej majà
prawo wst´pu do wszystkich miejsc wykonywania
prac geologicznych, a je˝eli przedmiotem nadzoru
i kontroli jest wykonywanie przez przedsi´biorc´
uprawnieƒ z tytu∏u koncesji, tak˝e do zak∏adów górniczych. Mogà równie˝ ˝àdaç udost´pnienia niezb´dnych informacji, dokumentów oraz udzielania wyjaÊnieƒ.
Art. 104a.221) 1. Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli organ administracji geologicznej:
1) nakazuje wstrzymanie dzia∏alnoÊci lub podj´cie
okreÊlonych czynnoÊci w celu doprowadzenia Êrodowiska do w∏aÊciwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania dzia∏alnoÊci bez wymaganej
koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesjà albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych;
2) mo˝e zakazaç wykonywania okreÊlonych czynnoÊci osobom, o których mowa w art. 31 ust. 1, na
czas nieprzekraczajàcy dwóch lat, w razie stwierdzenia wykonywania przez te osoby czynnoÊci
z ra˝àcym niedbalstwem bàdê z ra˝àcym naruszeniem prawa.
2. Organem w∏aÊciwym w sprawach, o których
mowa w ust. 1, jest odpowiednio organ w∏aÊciwy do
udzielania koncesji, zatwierdzania projektów prac geologicznych albo stwierdzania kwalifikacji do wykonywania, dozorowania lub kierowania pracami geologicznymi.
3. Wniesienie odwo∏ania od decyzji wydanej na
podstawie ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania.
Art. 105.83) W odniesieniu do obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej organy administracji geologicznej podejmujà czynnoÊci okreÊlone ustawà, dzia∏ajàc w porozumieniu z organami administracji morskiej.
Art. 105a.222) 1.223) Je˝eli ustawa uzale˝nia rozstrzygni´cie organu administracji geologicznej od jego uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ,
zaj´cie stanowiska przez ten organ powinno nastàpiç
nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia dor´czenia projektu rozstrzygni´cia.
———————
220) Dodany przez art. 8 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 23.
221) Dodany przez art. 1 pkt 70 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
222) Dodany przez art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o zmianie ustawy o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133,
poz. 885), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
223) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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2.83) Je˝eli organ, o którym mowa w ust. 1, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygni´cie uwa˝a si´
za przyj´te w brzmieniu przed∏o˝onym przez organ administracji geologicznej, z up∏ywem terminu okreÊlonego w ust. 1.
3.124) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
rozstrzygni´ç organu nadzoru górniczego.
Rozdzia∏ 2
Organy nadzoru górniczego124)
Art. 106.224) 1. Organami nadzoru górniczego sà:
1) Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego;
2) dyrektorzy okr´gowych urz´dów górniczych oraz
specjalistycznych urz´dów górniczych.
2. Dyrektorzy okr´gowych urz´dów górniczych
i specjalistycznych urz´dów górniczych dzia∏ajà jako
organy pierwszej instancji w sprawach nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci organów nadzoru górniczego, chyba ˝e
sprawy te zosta∏y zastrze˝one do w∏aÊciwoÊci Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego.
Art. 107.224) 1.225) Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego jest centralnym organem administracji rzàdowej.
1a.226) Nadzór nad Prezesem Wy˝szego Urz´du
Górniczego sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej.
2.227) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego wy∏onionego w drodze konkursu powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.
3.227) Kadencja Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego trwa 5 lat.
4.228) Po up∏ywie kadencji Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego pe∏ni obowiàzki do czasu obj´cia stanowiska przez nowego Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.
5. Kadencja Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego
wygasa w razie jego odwo∏ania lub Êmierci.
———————
224) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
225) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 13 pkt 2 lit. a ustawy
wymienionej jako druga w odnoÊniku 135.
226) Dodany przez art. 13 pkt 2 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 135.
227) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji
rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.
228) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 22 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 227.
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6. (uchylony).229)
7.230) Wiceprezesów Wy˝szego Urz´du Górniczego
powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej na wniosek Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego.
8. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego w szczególnoÊci:
1) jest organem w∏aÊciwym w sprawach indywidualnych, rozpatrywanych w drodze post´powania administracyjnego w zakresie wynikajàcym z przepisów ustawy;
2) pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego stopnia, w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego, w stosunku do dyrektorów okr´gowych urz´dów górniczych i specjalistycznych urz´dów górniczych, oraz sprawuje nadzór nad ich dzia∏alnoÊcià;
3) powo∏uje specjalne komisje do kompleksowego
opiniowania stanu rozpoznania i zwalczania zagro˝eƒ naturalnych i technicznych w zak∏adach
górniczych oraz zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa powszechnego, zwiàzanego z ruchem zak∏adu górniczego;
4)231) gromadzi i archiwizuje dokumentacj´ mierniczo-geologicznà zlikwidowanych zak∏adów górniczych w archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym oraz udost´pnia t´ dokumentacj´ na zasadach i w sposób
okreÊlony w odr´bnych przepisach;
5)232) prowadzi dzia∏alnoÊç wydawniczà w odniesieniu do:
a) Dziennika Urz´dowego Wy˝szego Urz´du Górniczego,
b) publikacji z zakresu górnictwa, w tym miesi´cznika Wy˝szego Urz´du Górniczego „Bezpieczeƒstwo Pracy i Ochrona Ârodowiska w Górnictwie”.
9. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego wykonuje
swoje zadania przy pomocy Wy˝szego Urz´du Górniczego, dzia∏ajàcego pod jego bezpoÊrednim kierownictwem.
10.233) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, w drodze zarzàdzenia, nadaje statut Wy˝szemu Urz´dowi Górniczemu, okreÊlajàcy jego organizacj´ wewn´trznà.
———————
229) Przez art. 22 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 227.
230) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 13 pkt 3 ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 135.
231) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
232) Dodany przez art. 1 pkt 42 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
233) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 pkt 2 lit. d ustawy
wymienionej jako druga w odnoÊniku 135.
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Art. 108.224) 1. Terenowymi organami administracji rzàdowej, podleg∏ymi Prezesowi Wy˝szego Urz´du
Górniczego, sà dyrektorzy okr´gowych urz´dów górniczych i specjalistycznych urz´dów górniczych.
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 specjalistycznych urz´dów górniczych wykonujà swoje zadania przy pomocy
okr´gowych urz´dów górniczych i specjalistycznych
urz´dów górniczych, dzia∏ajàcych pod ich bezpoÊrednim kierownictwem.
4.230) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi
okr´gowe urz´dy górnicze oraz ustala ich siedziby
i w∏aÊciwoÊç miejscowà zgodnie z podzia∏em terytorialnym paƒstwa, okreÊlonym w odr´bnych przepisach.
5.230) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e tworzyç
i znosiç specjalistyczne urz´dy górnicze, obejmujàce
niektóre dziedziny dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych,
oraz okreÊla ich nazw´, w∏aÊciwoÊç i siedzib´.
6. Organizacj´ i zasady dzia∏ania okr´gowych
i specjalistycznych urz´dów górniczych okreÊla Prezes
Wy˝szego Urz´du Górniczego.
Art. 109. 1.124) O ile przepis szczególny nie stanowi
inaczej, organy nadzoru górniczego sprawujà nadzór
i kontrol´ nad ruchem zak∏adów górniczych, a w szczególnoÊci w zakresie:
1) bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz bezpieczeƒstwa po˝arowego;
2) ratownictwa górniczego;
3) gospodarki z∏o˝ami kopalin w procesie ich wydobywania;
4) ochrony Êrodowiska, w tym zapobiegania szkodom;
5)234) budowy i likwidacji zak∏adu górniczego, w tym
rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po dzia∏alnoÊci górniczej.
1a.235) Organy nadzoru górniczego kontrolujà wykonywanie przez przedsi´biorców obowiàzków dotyczàcych ochrony Êrodowiska, okreÊlonych w przepisach prawa ochrony Êrodowiska oraz w decyzjach
ustalajàcych
warunki
u˝ytkowania
Êrodowiska
w zwiàzku z ruchem zak∏adów górniczych.
2.236) Organy nadzoru górniczego wydajà, w drodze decyzji administracyjnej:
———————
234) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
235) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
236) W brzmieniu ustalonym przez art. 67 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.
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1) zezwolenia8na oddanie do ruchu w zak∏adzie górniczym obiektów, maszyn i urzàdzeƒ, okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1;
2) pozwolenia na u˝ywanie Êrodków strza∏owych
w zak∏adach górniczych;
3) zezwolenia na przechowywanie i u˝ywanie sprz´tu strza∏owego w zak∏adach górniczych.
2a.237) Organy w∏aÊciwe w sprawach wydawania
pozwoleƒ na nabywanie i przechowywanie Êrodków
strza∏owych w zak∏adach górniczych okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.
3.238) Przepisy ust. 1—2a stosuje si´ odpowiednio
do:
1) bezzbiornikowego magazynowania substancji
oraz sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych;
2) wykonywania robót geologicznych.
4. (uchylony).239)
Art. 110.240) Organy nadzoru górniczego sprawujà
nadzór i kontrol´ nad:
1) podmiotami zawodowo trudniàcymi si´ wykonywaniem czynnoÊci ratownictwa górniczego, w zakresie przestrzegania przez te podmioty przepisów
wydanych na podstawie art. 78 ust. 3;
2) jednostkami organizacyjnymi trudniàcymi si´
szkoleniem pracowników zak∏adu górniczego,
o których mowa w art. 74 ust. 2, w zakresie spe∏niania przez te jednostki warunków okreÊlonych
w art. 74 ust. 4.
Art. 111.241) 1. W zak∏adach górniczych stosuje si´
wyroby:
1) spe∏niajàce wymagania dotyczàce oceny zgodnoÊci, okreÊlone w odr´bnych przepisach;
2) dopuszczone do stosowania w zak∏adach górniczych, w drodze decyzji, przez Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego, okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
2. Decyzj´ o dopuszczeniu wyrobu do stosowania
w zak∏adach górniczych, zwanà dalej „dopuszcze———————
237) Dodany przez art. 67 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 18.
238) W brzmieniu ustalonym przez art. 67 pkt 3 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 18.
239) Przez art. 1 pkt 73 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
240) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
241) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
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niem”, wydaje Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
po ustaleniu, ˝e wyrób spe∏nia wymagania techniczne.
3. Wyrób, przed z∏o˝eniem wniosku o wydanie dopuszczenia, podlega badaniom i ocenie przez upowa˝nione jednostki, w oparciu o wymagania techniczne.
4. W przypadku gdy wyrób zosta∏:
1) zgodnie z prawem wyprodukowany lub dopuszczony do obrotu w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej albo w Republice Turcji,
2) zgodnie z prawem wyprodukowany w paƒstwie
cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) b´dàcym stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
— dopuszczenie wydaje si´ na podstawie dokumentów do∏àczonych do wniosku, z wy∏àczeniem przepisów ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3; odmowa wydania dopuszczenia nast´puje wy∏àcznie w przypadku stwierdzenia, ˝e wyrób nie spe∏nia wymagaƒ bezpieczeƒstwa w stopniu odpowiadajàcym temu, jaki zapewniajà wymagania techniczne.
5. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego mo˝e
przed wydaniem dopuszczenia nakazaç, w drodze postanowienia, przeprowadzenie prób wyrobu w ruchu
zak∏adu górniczego, je˝eli wymagajà tego szczególne
wzgl´dy bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz bezpieczeƒstwa po˝arowego w ruchu zak∏adu górniczego.
6. Dopuszczenie wydaje si´ na czas okreÊlony, nie
d∏u˝szy ni˝ 5 lat.
7. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego mo˝e
uchyliç lub zmieniç dopuszczenie, je˝eli wyrób nie
spe∏nia wymagaƒ technicznych, majàcych wp∏yw na
poziom bezpieczeƒstwa wyrobu.
8. Rada Ministrów, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia bezpieczeƒstwa u˝ytkowania wyrobów w warunkach zagro˝eƒ wyst´pujàcych w ruchu zak∏adów górniczych oraz potrzebà uproszczenia post´powania
w odniesieniu do wyrobów, o których mowa w ust. 4,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wyroby, których stosowanie w zak∏adach górniczych wymaga wydania dopuszczenia;
2) wymagania techniczne dla wyrobów;
3) podmioty uprawnione do sk∏adania wniosku o wydanie dopuszczenia;
4) treÊç wniosku o wydanie dopuszczenia oraz dokumenty, które nale˝y do∏àczyç do wniosku;
5) jednostki upowa˝nione do przeprowadzania badaƒ i oceny wyrobów;
6) znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami;
7) treÊç dopuszczenia.
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Art. 112.242) Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli
pracownikom organów nadzoru górniczego przys∏uguje prawo:
1) wst´pu do:
a) zak∏adów górniczych,
b) siedzib, obiektów i urzàdzeƒ podmiotów zawodowo trudniàcych si´ wykonywaniem czynnoÊci ratownictwa górniczego,
c) siedzib, obiektów i urzàdzeƒ jednostek organizacyjnych trudniàcych si´ szkoleniem pracowników zak∏adu górniczego, o których mowa
w art. 74 ust. 2;
2) dost´pu do niezb´dnych informacji, urzàdzeƒ i dokumentów;
3) ˝àdania udzielania wyjaÊnieƒ w zakresie uprawnieƒ organów nadzoru górniczego wynikajàcych
z ustawy.
Art. 113. 1.124) Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli organ nadzoru górniczego:
1) nakazuje usuni´cie nieprawid∏owoÊci powsta∏ych
wskutek naruszenia przepisów o ruchu zak∏adu
górniczego, zw∏aszcza je˝eli stwarzajà one zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa zak∏adu górniczego, jego
pracowników, bezpieczeƒstwa powszechnego lub
Êrodowiska;
2) w razie bezpoÊredniego zagro˝enia dla zak∏adu
górniczego, jego pracowników, bezpieczeƒstwa
powszechnego lub Êrodowiska, mo˝e w ca∏oÊci
lub w cz´Êci wstrzymaç ruch tego zak∏adu lub jego
urzàdzeƒ oraz nakazaç podj´cie niezb´dnych Êrodków zapobiegawczych;
3)243) mo˝e zakazaç, na czas nieprzekraczajàcy dwóch
lat, wykonywania okreÊlonych czynnoÊci w ruchu
zak∏adu górniczego osobom, o których mowa
w art. 68 ust. 1 oraz w art. 70 ust. 1, albo wykonywania okreÊlonych czynnoÊci osobom, o których
mowa w art. 75a ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia przez te osoby dyscypliny i porzàdku pracy,
a zw∏aszcza obowiàzków okreÊlonych ustawà i wydanymi na jej podstawie przepisami;
4) (uchylony).244)
2.245) Wniesienie odwo∏ania od decyzji wydanej na
podstawie ust. 1 pkt 1—3 nie wstrzymuje jej wykonania.
———————
242) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
243) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
244) Dodany przez art. 50 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.; uchylony przez art. 11 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 241.
245) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 1 lit. b ustawy
wymienionej jako pierwsza w odnoÊniku 244.
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Art. 114. 1.124) W razie gro˝àcego niebezpieczeƒstwa lub zaistnienia wypadku w zak∏adzie górniczym,
organ nadzoru górniczego mo˝e ustaliç stan faktyczny
i przyczyny zagro˝enia.
2.246) W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru górniczego sprawuje nadzór nad akcjà
ratowniczà, a w razie gdy uzna, ˝e jest ona prowadzona nienale˝ycie, mo˝e ˝àdaç zmiany jej kierownika lub
objàç kierownictwo akcji.
Art. 115. 1.124) Przy wykonywaniu zadaƒ wynikajàcych z nadzoru i kontroli nad ruchem zak∏adu górniczego w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego mo˝e badaç prawid∏owoÊç stosowanych lub przewidzianych
przez przedsi´biorc´ do stosowania rozwiàzaƒ technicznych.
2.124) Na ˝àdanie w∏aÊciwego organu nadzoru górniczego przedsi´biorca jest zobowiàzany sprawdziç
prawid∏owoÊç rozwiàzaƒ, o których mowa w ust. 1,
w sposób okreÊlony przez ten organ.
3. Koszty czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, obcià˝ajà przedsi´biorc´, chyba ˝e ich ˝àdanie by∏o nieuzasadnione.
Art. 116.124) W razie stwierdzenia naruszenia warunków koncesji, organ nadzoru górniczego powiadamia o tym niezw∏ocznie organ koncesyjny.
1.124)

Art. 117.
W razie zbiegu w∏aÊciwoÊci innych
organów nadzoru i kontroli z w∏aÊciwoÊcià organów
nadzoru górniczego, z zastrze˝eniem przepisu ust. 2,
wydanie decyzji dotyczàcej zak∏adu górniczego wymaga uzgodnienia z w∏aÊciwym organem nadzoru górniczego.
2. W odniesieniu do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej art. 105 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 117a.247) Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
jest organem wyspecjalizowanym kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565), w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania w zak∏adach górniczych.
Art. 117b.247) Pracownikom upowa˝nionym przez
Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego do przeprowadzania kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu
przys∏uguje prawo wst´pu do siedzib, obiektów i urzàdzeƒ przedsi´biorców produkujàcych, importujàcych
lub wprowadzajàcych do obrotu wyroby, a tak˝e do
zak∏adów górniczych oraz siedzib, obiektów i urzàdzeƒ
podmiotów wymienionych w art. 112, jak równie˝ prawo dost´pu do niezb´dnych dokumentów oraz ˝àdania informacji i wyjaÊnieƒ. Pracownicy upowa˝nieni
———————
246) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 86 pkt 6 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36, i art. 1 pkt 77 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
247) Dodany przez art. 50 pkt 2 ustawy wymienionej jako
pierwsza w odnoÊniku 244; w brzmieniu ustalonym
przez art. 11 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 241.
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mogà8˝àdaç informacji równie˝ od jednostek notyfikowanych w zakresie wyników badaƒ dotyczàcych
kontrolowanych wyrobów.
DZIA¸ VII
Przepisy karne 248)
Art. 118. 1. Kto prowadzàc bez wymaganej koncesji lub wbrew warunkom w niej okreÊlonym dzia∏alnoÊç w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin,
2) wydobywania kopalin ze z∏ó˝,
3)249) bezzbiornikowego magazynowania substancji
lub sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych,
4) (uchylony),250)
5) (uchylony),250)
wyrzàdza powa˝nà szkod´ w mieniu
— podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
2.251) Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1
sprowadza bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo powa˝nej szkody w mieniu
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
3.251) Je˝eli sprawca nieumyÊlnie dopuszcza si´
czynu okreÊlonego w ust. 1 lub ust. 2
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
Art. 119. Kto bez wymaganej koncesji lub wbrew
warunkom w niej okreÊlonym prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin,
2) wydobywania kopalin ze z∏ó˝,
3)252) bezzbiornikowego magazynowania substancji
lub sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych,
4) (uchylony),253)
5) (uchylony)253)
— podlega karze aresztu albo grzywny.
———————
248) Tytu∏ ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 78 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
249) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 79 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
250) Przez art. 1 pkt 79 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
251) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 5 § 2 pkt 37 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.
252) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 4.
253) Przez art. 1 pkt 80 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 119a.254) Kto wydobywa kopalin´ wbrew zakazowi okreÊlonemu w art. 15 ust. 4
— podlega karze grzywny.
Art. 120. Kto wykonuje, dozoruje prace geologiczne lub kieruje nimi nie posiadajàc wymaganych do tego kwalifikacji
— podlega karze grzywny.
Art. 121. Kto wbrew obowiàzkowi:
1) dopuszcza do prac geologicznych osoby nieposiadajàce wymaganych kwalifikacji,
2) wykonuje prace geologiczne bez zatwierdzonego
projektu prac geologicznych lub niezgodnie z tym
projektem,
2a)255) wykonuje prace geologiczne bez zg∏oszenia,
o którym mowa w art. 33 ust. 4,
3) nie zawiadamia w∏aÊciwych organów o zamiarze
przystàpienia do wykonywania robót geologicznych
— podlega karze grzywny.
Art. 122. 1. Kto w zak∏adzie górniczym wykracza
przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach wydanych na podstawie art. 78, dotyczàcych zagro˝eƒ po˝arowych, tàpaniami, gazowych, py∏owych,
wodnych, pozostajàcych w zwiàzku z jazdà ludzi szybem albo w zwiàzku z nabywaniem, przechowywaniem i u˝ywaniem materia∏ów wybuchowych i sprz´tu strza∏owego w zak∏adach górniczych
— podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi ruch zak∏adu górniczego bez zatwierdzonego planu ruchu albo niezgodnie z tym planem, albo nie sporzàdza tego
planu w przewidzianym terminie.
3. Je˝eli sprawca nieumyÊlnie dopuszcza si´ wykroczenia okreÊlonego w ust. 1 lub 2
— podlega karze grzywny.
4. Kto:
1)256) wykracza przeciwko innym ni˝ okreÊlone
w ust. 1 nakazom lub zakazom zawartym w rozporzàdzeniach wydanych na podstawie art. 78 albo
nakazom lub zakazom okreÊlonym w art. 73,
art. 75 ust. 1, art. 76 i art. 80,
2) nie dope∏nia obowiàzku przeszkolenia pracownika
zak∏adu górniczego w zakresie przepisów i wymagaƒ bezpieczeƒstwa,
3) dopuszcza do wykonywania czynnoÊci wymagajàcych szczególnych kwalifikacji w zak∏adzie górni———————
254) Dodany przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
255) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
256) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
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czym osob´, która takich kwalifikacji nie posiada
— podlega karze grzywny.
Art. 123. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego, który nie dope∏nia obowiàzku okreÊlonego w art. 77 ust. 3
— podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 124. 1. Pracownik zak∏adu górniczego, który
po spostrze˝eniu niebezpieczeƒstwa zagra˝ajàcego ludziom lub ruchowi zak∏adu górniczego albo po stwierdzeniu uszkodzenia lub nieprawid∏owoÊci w dzia∏aniu
urzàdzeƒ zak∏adu górniczego nie ostrzega niezw∏ocznie osób bezpoÊrednio zagro˝onych i nie zawiadamia
o niebezpieczeƒstwie osób sprawujàcych kierownictwo lub dozór ruchu
— podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Karze okreÊlonej w ust. 1 podlega, kto wbrew
obowiàzkowi nie podejmuje dost´pnych mu Êrodków
w celu usuni´cia niebezpieczeƒstwa w zak∏adzie górniczym.
3. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ nieumyÊlnie wykroczenia okreÊlonego w ust. 1 lub 2
— podlega karze grzywny.
Art. 125.257) Kto wykonuje czynnoÊci kierownictwa
lub dozoru ruchu zak∏adu górniczego lub inne czynnoÊci w ruchu zak∏adu górniczego albo czynnoÊci, o których mowa w art. 75a ust. 1, bez kwalifikacji przewidzianych ustawà
— podlega karze grzywny.
Art. 126. Kto nie dope∏nia cià˝àcych na nim obowiàzków w zakresie sporzàdzania, aktualizowania i posiadania w zak∏adzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz w zakresie bie˝àcego prowadzenia ewidencji zasobów z∏o˝a
— podlega karze grzywny.
Art. 126a.258) Kto nie wykonuje decyzji organu
nadzoru 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, bezpieczeƒstwa powszechnego lub Êrodowiska, lub
259)
zakazu wykonywania okreÊlonych czynnoÊci
3)
przez osoby, które naruszy∏y obowiàzki okreÊlone
ustawà i wydanymi na jej podstawie przepisami
4) (uchylony),260)
podlega karze grzywny.
———————
257) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
258) Dodany przez art. 1 pkt 83 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
259) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 50 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
260) Przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 126b.258) Kto nie dope∏nia cià˝àcego na nim
obowiàzku w zakresie tworzenia funduszu likwidacyjnego zak∏adu górniczego oraz gromadzenia Êrodków
na tym funduszu,
podlega karze grzywny.
Art. 126c.261) Kto nie wykonuje decyzji organu administracji geologicznej dotyczàcej:
1) wstrzymania dzia∏alnoÊci lub podj´cia okreÊlonych czynnoÊci w celu doprowadzenia Êrodowiska
do w∏aÊciwego stanu, w razie wykonywania dzia∏alnoÊci bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie
z koncesjà albo zatwierdzonym projektem prac
geologicznych, lub
2) zakazu wykonywania okreÊlonych czynnoÊci osobom, o których mowa w art. 31 ust. 1, które wykonywa∏y czynnoÊci z ra˝àcym niedbalstwem bàdê
z ra˝àcym naruszeniem prawa

Poz. 1947

2.8W terminie jednego roku od wejÊcia w ˝ycie
ustawy podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç okreÊlonà
w art. 15 przed∏o˝à w∏aÊciwym organom koncesyjnym
ocen´ wp∏ywu tej dzia∏alnoÊci na Êrodowisko, sporzàdzonà zgodnie z wymaganiami przewidzianymi
w przepisach o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska.
Nie dotyczy to podmiotów, które przed∏o˝y∏y takà ocen´ po dniu 1 stycznia 1992 r.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
zgodà w∏aÊciwego organu samorzàdu terytorialnego,
organ koncesyjny mo˝e zwolniç od obowiàzku sporzàdzenia oceny, o której mowa w ust. 2.
4. Organy koncesyjne, w terminie pó∏tora roku od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, dostosujà do jej wymagaƒ koncesje, o których mowa w ust. 1. W szczególnoÊci, je˝eli wed∏ug dotychczasowych przepisów nie istnia∏ obowiàzek ustanowienia obszaru i terenu górniczego, w∏aÊciwy organ koncesyjny niezw∏ocznie uzupe∏ni koncesj´ w tym zakresie.

— podlega karze grzywny.
Art. 127.262) Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 119—126c nast´puje na zasadach i w trybie
okreÊlonych w Kodeksie post´powania w sprawach
o wykroczenia.
Art. 128. (uchylony).263)
DZIA¸ VIII
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Rozdzia∏ 1
Zmiany w obowiàzujàcych przepisach
Art. 129—139. (pomini´te).264)
Rozdzia∏ 2
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 140. Do podmiotów, które w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy prowadzà dzia∏alnoÊç regulowanà
ustawà, stosuje si´ jej przepisy, z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych w ustawie.
Art. 141. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà
moc dotychczasowe zarzàdzenia i decyzje o utworzeniu obszarów górniczych nieobj´tych koncesjami,
o których mowa w art. 142.
Art. 142. 1. Pozostajà w mocy koncesje wydane
na podstawie przepisów, o których mowa w art. 158
pkt 1 i 3.
———————
261) Dodany przez art. 1 pkt 51 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
262) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
263) Przez art. 1 pkt 85 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.
264) Zamieszczone w obwieszczeniu.

Art. 143. Dokumentacje geologiczne, projekty badaƒ geologicznych oraz projekty zagospodarowania
z∏o˝a, zatwierdzone zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pozostajà w mocy. Organy w∏aÊciwe do ich zatwierdzenia mogà, w terminie roku od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, nakazaç ich zmian´ lub uzupe∏nienie.
Art. 144.265) Prawa do informacji geologicznych
uzyskanych przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, w zwiàzku z prowadzeniem prac geologicznych finansowanych bezpoÊrednio lub poÊrednio przez bud˝et paƒstwa, przys∏ugujà Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.
Art. 145.266) Koszty sporzàdzenia projektu planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego przedsi´biorcy, który w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy wydobywa kopalin´ ze z∏o˝a, ponosi w 50 %
przedsi´biorca i w 50 % w∏aÊciwa gmina.
Art. 146.267) Do czasu uchwalenia planów, o których mowa w art. 53, pozostajà w mocy decyzje
o ustanowieniu filarów ochronnych oraz zezwolenia
na eksploatacj´ w granicach tych filarów, wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 147. (pomini´ty).264)
Art. 148. Pozostajà w mocy decyzje o stwierdzeniu
(zatwierdzeniu) kwalifikacji osób, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Art. 149. Sprawy o zapobieganie i napraw´ szkód
górniczych, niezakoƒczone w dniu wejÊcia w ˝ycie
———————
265) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 117; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
266) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 122.
267) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 122.
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ustawy ostatecznym orzeczeniem komisji do spraw
szkód górniczych, podlegajà rozpoznaniu w trybie
okreÊlonym tà ustawà, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
Art. 150. 1. Odwo∏ania od orzeczeƒ komisji do
spraw szkód górniczych w sprawach, o których mowa
w art. 149, przekazuje si´ w∏aÊciwym sàdom jako drugiej instancji w tych sprawach. Do post´powania
przed przekazaniem odwo∏ania w∏aÊciwemu sàdowi,
do terminu jego wniesienia, podstawy oraz formy stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego.
2. Sàd, do którego przes∏ane zosta∏o odwo∏anie,
mo˝e, w uzasadnionych wypadkach na posiedzeniu
niejawnym, wstrzymaç natychmiastowe wykonanie
orzeczenia komisji do spraw szkód górniczych.
3. Do wznowienia post´powania, uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewa˝noÊci, stwierdzenia wydania
zaskar˝onego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz
wygaÊni´cia ostatecznych orzeczeƒ komisji do spraw
szkód górniczych, w∏aÊciwy jest Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego. Je˝eli w wyniku tego ma nastàpiç
ponowne rozpatrzenie sprawy — podlega ona przekazaniu w∏aÊciwemu sàdowi powszechnemu.
4.268) Do rozpoznania skargi wniesionej do sàdu
administracyjnego na ostateczne orzeczenie komisji
do spraw szkód górniczych stosuje si´ przepisy o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi. W razie
uchylenia przez ten sàd orzeczenia komisji do spraw
szkód górniczych albo stwierdzenia jego niewa˝noÊci,
spraw´ rozpoznaje w∏aÊciwy sàd powszechny.
5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
postanowieƒ i zarzàdzeƒ komisji do spraw szkód górniczych lub jej przewodniczàcego.
6. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego, po porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, niezw∏ocznie przeka˝e w∏aÊciwym
sàdom pierwszej instancji akta spraw rozpoznawanych dotychczas przez komisje do spraw szkód górniczych.
7. Do wykonania ostatecznych orzeczeƒ, zarzàdzeƒ
tymczasowych i ugód w sprawach zakoƒczonych
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, w których nie zosta∏a
wszcz´ta egzekucja administracyjna, stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywilnego.
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wejÊciem w ˝ycie ustawy, biegnà na nowo od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy inwestor, z naruszeniem art. 37 dekretu, o którym mowa w art. 158
pkt 1 ustawy, zosta∏ zobowiàzany do zabezpieczenia
przed powstaniem szkody górniczej.
3. Strona, której roszczenie o zapobie˝enie szkodzie górniczej zosta∏o ostatecznie oddalone przez komisj´ do spraw szkód górniczych z tym uzasadnieniem, ˝e przedsi´biorstwo górnicze nie ponosi odpowiedzialnoÊci na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 dekretu, o którym mowa w art. 158 pkt 1 ustawy, albo ˝e komisje do spraw szkód górniczych nie sà w∏aÊciwe do
rozpoznania tego rodzaju sporów, mo˝e ˝àdaç w terminie jednego roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy ponownego rozpoznania tego roszczenia.
Orzeczenie komisji do spraw szkód górniczych uznaje
si´ w tym przypadku za nieby∏e.
Art. 152. 1.269) Je˝eli wydane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy pozwolenie na budow´ na obszarze
górniczym, w granicach którego ˝aden podmiot gospodarczy nie uzyska∏ prawa do wydobywania kopaliny, zawiera obowiàzek zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wp∏ywami eksploatacji górniczej, ustanowiony na podstawie art. 37 ust. 1 dekretu, o którym
mowa w art. 158 pkt 1 ustawy, roszczenia o zwrot
kosztów tych zabezpieczeƒ, na zasadach okreÊlonych
ustawà, przys∏ugujà przeciwko Skarbowi Paƒstwa reprezentowanemu przez w∏aÊciwy miejscowo organ
nadzoru górniczego.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
obowiàzek zabezpieczenia zosta∏ na∏o˝ony w zwiàzku
z budowà wykonywanà poza granicami terenu górniczego.
Art. 153. (pomini´ty).264)
Art. 154. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy Minister
SprawiedliwoÊci utworzy w Sàdzie Wojewódzkim
w Katowicach odr´bny wydzia∏ do spraw z zakresu regulowanego prawem geologicznym i górniczym pod
nazwà „Wydzia∏ Spraw Geologicznych i Górniczych”.
W razie potrzeby Minister SprawiedliwoÊci utworzy takie wydzia∏y w innych sàdach wojewódzkich270).
Art. 155—157. (pomini´te).264)
Art. 157a. (uchylony).271)

Art. 151. 1. Terminy dochodzenia roszczeƒ o zapobie˝enie szkodom górniczym oraz o ich napraw´, które powsta∏y po zniesieniu obszaru górniczego, a przed
———————
268) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 33 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

———————
269) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 117.
270) Obecnie: sàdach okr´gowych, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1064), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.
271) Dodany przez art. 86 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 36; uchylony przez art. 1 pkt 86 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 4.
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Art. 158. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà
moc:
1) dekret z dnia 6 maja 1953 r. — Prawo górnicze
(Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35,
poz. 186, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 14,
poz. 89 oraz z 1991 r. Nr 31, poz. 128);
2) dekret z dnia 21 paêdziernika 1954 r. o urz´dach
górniczych (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 114);

Poz. 1947

3) ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303, z 1974 r. Nr 38,
poz. 230, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35,
poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 31, poz. 129).
Art. 159. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia272), z wyjàtkiem przepisów art. 153 ust. 1 i 4, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.
———————
272) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 1 marca 1994 r.

Za∏àcznik do ustawy273)

GÓRNE I DOLNE GRANICE STAWEK OP¸AT EKSPLOATACYJNYCH

Lp.

Rodzaj kopaliny

Jednostka
miary

Dolne granice
stawek (z∏/j.m.)

Górne granice
stawek (z∏/j.m.)

1

2

3

4

5

1

Alabastry

t

0,84

4,22

2

Amfibolity

t

0,27

1,36

3

Anhydryty

t

1,00

5,02

4

Baryty

t

1,52

7,62

5

Bazalty

t

0,32

1,60

6

Chalcedonity

t

0,17

0,85

7

Diabazy

t

0,20

1,01

8

Dolomity

t

0,23

1,15

9

Gabra

t

0,27

1,36

10

Gaz ziemny wysokometanowy

tys. m3

2,08

10,40

10a274)

Metan z w´gla kamiennego

tys. m3

0,00

0,00

11

Gaz ziemny pozosta∏y

tys. m3

0,92

4,58

12

Gipsy

t

0,42

2,11

13

Gliny ogniotrwa∏e i ceramiczne

t

0,94

4,70

———————
273) Dodany przez ustaw´, o której mowa w odnoÊniku 4.
274) Dodana przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3

4

5

14

Gnejsy

t

0,24

1,18

15

Granity

t

0,29

1,44

16

Hornfelsy

t

0,24

1,18

17

Kamienie ozdobne i pó∏szlachetne

kg

2,70

13,54

18

Kreda jeziorna

t

0,04

0,18

19

Kreda piszàca

t

0,19

0,93

20

Kwarc

t

0,51

2,54

21

Kwarcyty

t

0,25

1,26

22

¸upki

t

0,34

1,70

23

Magnezyty

t

1,34

6,72

24

Margle

t

0,11

0,54

25

Marmury

t

1,01

5,07

26

Melafiry

t

0,29

1,46

27

Opoki

t

0,17

0,85

28

Piaski i ˝wiry

t

0,15

0,77

29

Piaskowce

t

0,20

1,02

30

Porfiry

t

0,20

1,01

31

Ropa naftowa

t

10,98

54,90

32

Rudy cynkowo-o∏owiowe

t

0,84

4,21

33

Rudy miedzi

t

0,75

3,76

34

Rudy z∏ota

g Au
(w rudzie)

0,10

0,51

35

Serpentynity

t

0,20

1,01

36

Siarka rodzima

t

1,08

5,41

37

Sjenity

t

0,24

1,18

38

Ska∏y diatomitowe

t

1,69

8,46

39

Solanki

m3

0,68

3,38
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3

4

5

40275) Sole

t

0,46

2,24

41

t

0,51

2,54

m3

0,74

3,68

Surowce bentonitowe

42276) Surowce ilaste pozosta∏e
43

Surowce kaolinowe

t

0,84

4,22

44

Surowce skaleniowe

t

0,68

3,38

45

Szarog∏azy

t

0,24

1,18

46

Torfy

m3

0,20

1,01

47

Torfy lecznicze (borowiny)

m3

0,68

3,38

48

Trawertyny

t

0,17

0,85

49

Tufy

t

0,20

1,01

50

Wapienie

t

0,20

0,99

51

W´giel brunatny

t

0,43

2,14

52

W´giel kamienny

t

0,77

3,87

53

Wody lecznicze

m3

0,69

3,44

54277) Wody termalne

m3

0,25

0,75

55

Zieleƒce

t

0,24

1,18

56

Ziemia krzemionkowa

t

1,69

8,46

57

Zlepieƒce

t

1,01

5,07

58

Inne kopaliny

t

1,01

5,07

———————
275)
276)
277)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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