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W  Sejmie  działa  Nadzwyczajna  Podkomisja  do  rozpatrzenia  projektu  nowego  Prawa 
Geologicznego i Górniczego – druk 1696
Projekt wprowadza fundamentalne zmiany w prawie geologicznym i  górniczym. 
Forum  Organizacji  Pozarządowych  na  rzecz  Obrony  Praw  i  Własności  Narodu, 
reprezentowane  przez  stowarzyszenie  Centrum  Zrównoważonego  Rozwoju  z  Łodzi, 
uczestniczy w posiedzeniach Podkomisji jako obserwator z głosem eksperckim.
       
Przewidywane  zmiany  w  projekcie  nowego  prawa  geologicznego  i  górniczego,  dotyczą 
każdej Gminy w Polsce. W każdej Gminie są zasoby mieszkaniowe, nieruchomości, zabytki, 
dobra  kultury,  zasoby przyrodnicze,  zasoby rolne  i  leśne,  zasoby wodne,  a  także  zasoby 
znajdujące się pod ziemią – energetyczne, wodne, rud metali, geotermalne, wód leczniczych 
itp. 
Wiedza  o zasobach podziemnych  była  i  jest  przed  samorządami  skrywana  ze  szkodą dla 
rozwoju  lokalnego  i  regionalnego,  a  projekt  nowego  prawa  blokuje  w jeszcze  większym 
stopniu dostęp do informacji geologicznych. Zasoby podziemne, ale także tereny, na których 
mogą  się  potencjalnie  znajdować,  za  sprawą  nowego  prawa  geologicznego  i  górniczego, 
mogą być zabrane prawowitym właścicielom – państwu, samorządowi lub prywatnej osobie, 
poprzez  nacjonalizację  wszystkich  zasobów,  przejęcie  ich  przez  organ  koncesyjny  i 
przekazanie podmiotom gospodarczym wraz z możliwością wywłaszczania z terenów poprzez 
ustanowienie celu publicznego (dla każdego zasobu i każdej firmy!)
Samorządy utracą możliwość pomnażania majątku gminy,  stając się jednocześnie biernym 
wykonawcą  woli  firmy,  której  prawa  (cel  publiczny)  mają  być  nadrzędne  nad  prawami 
samorządów.
Obecny właściciel bezpowrotnie utraci możliwość wykorzystania tych zasobów jako źródła 
energii, potencjału rozwoju, czy zwiększenia majątku. 

Prosimy o zapoznanie się z zapisami projektu nowego prawa g i g i aktywne przeciwdziałanie 
próbom jego wprowadzenia.  Dla ułatwienia i skrócenia procesu rozpatrywania tego projektu, 
dołączamy stanowisko Forum wraz z proponowanymi zmianami zapisów.
Nowe prawo to plan zawłaszczenia własności państwa, samorządów i osób prywatnych w 
skali, która może podważyć suwerenność państwa i sens działalności samorządów. 
Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z materiałami w celu zajęcia skutecznego stanowiska w 
Sejmie RP, jego Nadzwyczajnej Podkomisji lub innych właściwych instytucjach państwa. 
Prosimy jednocześnie o zajęcie stanowiska w tej sprawie w w/w Podkomisji Sejmowej oraz 
uruchomienie związków i stowarzyszeń gminnych w celu stworzenia jednolitego i silnego 
stanowiska samorządów RP.
 
Załączamy  propozycję  sprzeciwu  do  ewentualnego  wykorzystania  i  przesłania 
Przewodniczącemu  Nadzwyczajnej  Podkomisji  Sejmowej  do  rozpatrzenia  rządowego 
projektu ustawy – druk 1696.
Jednostka Samorządu Terytorialnego, Związki JST, lub ich stowarzyszenia mogą (i naszym 
zdaniem powinny) zgłosić akces udziału w pracach w/w Podkomisji.
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Przewodniczący 
Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia 
rządowego projektu ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze (druk 1696)

Stanowczo  sprzeciwiamy  się  próbie  wprowadzenia  nowego  prawa  geologicznego  i 

górniczego wg projektu rządowego – druk 1696 z dnia 7 listopada 2008r.

Projekt  ten  zakłada  dalsze  (w  stosunku  do  istniejącego  Prawa  G i  G,  dyskryminującego 

samorząd) drastyczne ograniczenie lub eliminację podstawowych praw samorządów do:

- informacji geologicznej, jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego

- własności (majątku) złóż, zasobów, kopalin znajdujących się na terenie JST

- możliwości  zagospodarowania  tych  zasobów  przez  JST,  jego  urząd  lub  jednostkę 

budżetową

- własności  i  swobody  gospodarowania  terenami  i  nieruchomościami  stanowiącymi 

własność  JST,  które  mogą  być  przez  firmę  (koncesjonariusza)  wyłączone  z 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania lub przejęte poprzez wywłaszczenie

- stanowienia o sposobie wykorzystania zasobów wg własnej strategii, planów zaopatrzenia 

w energie i paliwa, planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań 

do  tych  planów,  wobec  ustanowienia  dla  każdej  firmy  (koncesjonariusza)  i  każdego 

zasobu  celu  publicznego,  nadrzędnego  nad  wszystkimi  prawami,  bez  jakiegokolwiek 

uzasadnienia  potrzeby,  celowości,  opłacalności  i  skutków  ustanowienia  dla  podmiotu 

gospodarczego (w tym głównie prywatnego) takiego celu.

Zapisy istniejącego prawa g i g pozwalają już obecnie na utratę przez Państwo i JST majątku 

zasobów na rzecz prywatnych, zagranicznych właścicieli, ze szkodą dla narodowego rozwoju 

kraju i utratę wpływów z eksploatacji (brak ceny sprzedaży zasobu – podmioty płacą jedynie 



opłaty koncesyjne, będące ułamkiem procenta do wartości eksploatowanych zasobów) do JST 

i skarbu państwa.

Projekt nowego prawa g i g, przez praktyczne wyłączenie samorządów i obywateli z praw do 

zasobów  i  praw  do  ich  zagospodarowania,  praw  do  uczestniczenia  w  decyzjach 

administracyjnych, wreszcie prawa do samorządności na terenie gminy, będącego podstawą 

prawa demokracji, stanowi zagrożenie dla demokracji i istotnych interesów pastwa.

Domagamy  się,  jako  konstytucyjna  władza  samorządowa,  nowego  prawa  g  i  g, 

gwarantującego samorządom:

- dostępu do informacji geologicznej

- prawa do własności (majątku) złóż, zasobów i kopalin znajdujących się na terenie JST, 

obok  własności  państwa  do  zasobów  strategicznych  i  obok  złóż,  zasobów  i  kopalin 

pozostałych, stanowiących własność prywatną właścicieli nieruchomości.

- pierwszeństwa przed innymi w wykorzystaniu zasobów i kopalin dla rozwoju lokalnego i 

regionalnego lub obrotu gospodarczego.

- udziału  samorządów  we  wszystkich  procesach  decyzyjnych  dotyczących  badań, 

poszukiwania,  rozpoznawania  i  eksploatacji  złóż,  zasobów  i  kopalin,  zatłaczania 

odpadów, w tym z zawartością CO2 w górotwory oraz zgodności tych decyzji ze strategią 

JST, planami zagospodarowania przestrzennego, planami rozwoju, planami zaopatrzenia 

gmin w energię i paliwa i innymi.

- udziału  samorządów  w  ocenie  celowości,  zasadności  i  oddziaływania  decyzji  o 

ustanowieniu  celu  publicznego  dla  poszukiwania,  rozpoznawania  i  eksploatacji  złóż, 

zasobów i kopalin, które wstępnie zastaną uznane (wg uzgodnionej oceny i procedury) 

jako strategiczne.
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