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Przewodniczący 
Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze (druk 1696)

Stowarzyszenie, jako przedstawiciel Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Obrony 

Praw i Własności Narodu, w ślad za prośbą o włączenie naszych przedstawicieli do prac 

podkomisji, przedstawia uwagi do projektu nowego prawa górniczego i geologicznego z dn. 

07.11.2008r.   

Wstęp

W  wyniku  ustawy  w  kształcie  proponowanym  w  projekcie  Prawa  Geologicznego  i 

Górniczego z dn. 07.11.09r. powstaną następujące skutki:

• Państwo nie  zabezpieczy  swoich  interesów,  które  daje  posiadanie  zasobów, złóż  i 

kopalin,  ponieważ  wszystkie  złoża  i  kopaliny  będą  przekazane  organowi 

koncesyjnemu.  Organ  koncesyjny  ma  tylko  jedną  ścieżkę  zagospodarowania  – 

przetarg ogólny, w którym wygrywają obce firmy. 

• W wyniku wyłącznego koncesjonowania, przekazywane są obecnie zasoby (kopaliny) 

za cenę opłat koncesyjnych tj. poniżej 1% wartości sprzedaży kopalin. Projekt jeszcze 

rozszerza uprawnienia organu koncesyjnego.

• Ograniczenie  w  wyniku  przyjęcia  Projektu   prawa  samorządów  do  planowania 

przestrzennego  jako  podstawy  rozwoju,  poprzez  narzucenie  obowiązku  wpisania 

obszaru  i  terenów  górniczych,  skutkujące  zawłaszczeniem  terenów  przez  organ 

koncesyjny dla nabywcy koncesji – jest nieuzasadnionym (bo Projekt nie przewiduje 
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jakiegokolwiek  uzasadnienia,  analiz  i  uzgodnień  z  JST  w  tej  sprawie) 

ograniczeniem  rozwoju  lokalnego  i  regionalnego,  konstytucyjnego  prawa  do 

samorządności.

• Udzielenie prawa  dla  każdego  nabywcy  każdego  złoża  (przedsiębiorcy) koncesji 

równoznacznej  z  prawem celu publicznego,  jako obligatoryjnego prawa organu 

koncesyjnego dla wszystkich złóż i wszystkich przedsiębiorców (koncesjonariuszy) 

jest z punktu widzenia interesu publicznego, zwłaszcza obecnych właścicieli zasobów, 

terenów i nieruchomości – bezprawne i niekonstytucyjne.

• Zakładany  w  projekcie  brak  uzasadnienia  (analizy,  potrzeb,  kosztów  i  korzyści 

społecznych,  środowiskowych)  i  celowe  ograniczenia  udziału  samorządu  i 

społeczeństwa w decyzjach dla wydawania  każdej koncesji jako celu publicznego 

(ograniczenie  obecnej  działalności,  wywłaszczania  terenów  i  nieruchomości) 

spowoduje ogromny i słuszny protest społeczny wobec naruszenia  konstytucyjnych 

praw własności i swobody działalności gospodarczej na swoich terenach.

Projekt jest krańcowo zły dla każdego interesu publicznego. Nie uzasadnia tego jakikolwiek 

cel, a świadome, nieuzasadnione, bez protestu właścicieli przekazywanie zasobów i kopalin w 

wyniku  przyjęcia  Projektu  za  opłaty  koncesyjne  poniżej   1% wartości  każdego  zasobu  i 

kopaliny, stanowić może zamach na podstawowe konstytucyjne prawa, zdradę interesów RP.  

Wyjaśnienie:

Projekt  nowego prawa G i  G został  zgłoszony przez  organ koncesji  geologicznej.  Organ 

koncesyjny powinien, w imieniu i na korzyść interesów właściciela, reglamentować dostęp do 

przedmiotu koncesji – usług na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż. W istocie 

rzeczy obecny organ koncesyjny jest organem reglamentującym właścicieli złóż w zakresie 

możliwości korzystania z własnego majątku – organ koncesyjny reglamentuje nie nabywcę 

koncesji lecz właściciela zasobów.

Przejęcie praw do zarządzania złożami przez organ koncesyjny wg obowiązującego prawa 

spowodowało,  że  kopaliny  o  ogromnej  wartości,  zostały  przekazane  poprzez  udzielenie 

koncesji na ich rozpoznanie (skutkujące prawem pierwszeństwa wydobycia wg Art. 12.1, a w 

projekcie nowego prawa w art. 15.1) lub wydobycie jedynie za opłaty koncesyjne, zamiast na 

podstawie umów kupna – sprzedaży kopalin, między właścicielem, a nabywcą.

Projekt nowego prawa G i G rozszerza i wzmacnia reglamentacje praw właściciela. 

Art. 10.1 i 10.2 obejmuje niemal wszystkie złoża (rozszerzenie), których właścicielem jest 

wprawdzie Skarb Państwa, ale ma nimi zarządzać organ koncesyjny w sposób wyłączny, co 

wynika z Art. 12.1 i 12.2 (wzmocnienie).
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Obecne  wyłączne  korzystanie  z  własności  złóż  i  ich  kopalin  przez  organ koncesyjny 

skutkuje tym,  że jedyną formą korzystania z zasobów jest wydanie koncesji za opłaty 

koncesyjne (Art.  13,14,15).  Oznacza  to,  że  właściciel  (Skarb  Państwa)  samorząd  lub 

dysponent (gospodarka krajowa, regionalna, lokalna) nie mogą korzystać ze swoich zasobów. 

Prawo samostanowienia do rozporządzania własnymi zasobami przez państwa członkowskie 

jest zapisane w Traktacie Rzymskim oraz Dyrektywie 94/22/EC Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 30 maja 1994r.

Nowe Prawo G i  G wyklucza JST i  właścicieli  nieruchomości z  dostępu do informacji 

geologicznej o zasobach podziemnych. Wyłączne prawo ma mieć firma  - koncesjonariusz 

(Art. 6.1.8; 21.1; 97).

Nowe Prawo G i G reglamentuje (koncesjonuje) także prawo udziału samorządów do 

uczestniczenia  w procedurze  decyzji  wydawania  koncesji.  Zgodnie  z  Art.  23.  2  pkt  2 

jedynym  kryterium  uzgodnienia  między  organem koncesyjnym,  a  samorządem  jest  tylko 

zgodność  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  który  powstaje  jako  narzucony 

obowiązek wpisania obszarów i  terenów górniczych przez organ koncesyjny wg Art. 94 i 

konieczności wpisania zmiany w trybie niezwłocznym wg Art. 94 i 102. 

Prawo udziału samorządów, mieszkańców i organizacji pozarządowych praktycznie wyklucza 

Art. 41 – „Stronami postępowania są tylko właściciele gruntów na terenie projektowanego 

obszaru  górniczego”  ,  oraz  Art.  33 Projektu,  nawiązujący  do  ustawy z  dnia  03.10.2008r. 

(weszła  w  życie  z  dniem 11  listopada  2008r.)  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku, 

udziale  społeczeństwa  i  ocenie  oddziaływania  na  środowisko  –  również  autorstwa 

Ministerstwa Środowiska, która już ogranicza te prawa (niezgodnie z prawem UE i POŚ). 

Organ koncesyjny ogranicza (koncesjonuje) także prawa obecnych właścicieli zasobów i 

terenów,  na  których  występują,  w  zakresie  użytkowania  rolniczego  i  leśnego  ziemi   - 

możliwość wyłączenia na 10 lat w celu rozpoznania złóż wg Art. 186,  do możliwości ich 

wywłaszczania w trybie Art. 187 i art. 6.8 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. 

U. 261/2004) dla rzekomego celu publicznego.
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Podsumowując –  organ  koncesyjny  w  sposób  niezgodny  z  prawami  RP  i  UE,  w 

całkowitej sprzeczności z celem dla jakiego istnieje (ochrona interesów właściciela zasobów), 

prowadzi  w oparciu o nowe prawo G i  G, rozszerza i  umacnia działalność szkodliwą dla 

państwa,  samorządów i  obywateli,  na  rzecz  tego  podmiotu,  którego działalność  powinien 

ograniczać koncesją.

Działalność ta ma być także  bezkarna (koncesja jest ostatecznym aktem prawnym wg Art. 

42.1 (!)) i z założenia spekulacyjna, np. przez możliwość dowolnego przenoszenia koncesji 

(Art. 36), co jest niezgodne w całości z prawem gospodarczym, rozdział 4 (koncesje). 

Skutkiem wdrożenia ustawy przekazującej zarządzanie zasobami i ich kopalinami organowi 

koncesyjnemu,  będzie  przekazanie  wszystkich  zasobów  i  kopalin  w  trybie  koncesyjnym 

(przetargowo i  bezprzetargowo)  obcym firmom,  także  spoza  UE,  poprzez  nieuzasadnione 

rozdawnictwo  złóż,  co  już  się  stało  wielokrotnie  (za  opłaty  poniżej  1%  wartości  złóż  i 

kopalin).

W  projekcie  brak  uzasadnienia  –  celu,  korzyści  czy  logiki  dla  zawłaszczania  i 

rozdawania  wszystkich   zasobów  dla  każdego  koncesjonariusza   bez  jakiejkolwiek 

analizy racjonalności takiego działania.

Taki i tylko taki sposób wykorzystania zasobów, stoi w skrajnej sprzeczności z zapewnieniem 

bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Tylko ochrona, zabezpieczenie i racjonalne wykorzystanie własnych zasobów paliw i energii 

(węgiel  kamienny,  brunatny,  węglowodory,  geotermia)  jest  gwarantem  zapewnienia 

bezpieczeństwa  energetycznego  kraju  oraz  podstawowych  interesów państwa i  obywateli, 

wynikającym z eksploatacji własnych zasobów energetycznych.

Właściciel praw do zasobu (Skarb Państwa, właściciel terenu, samorząd), powinien mieć 

prawo samostanowienia w sposobie wykorzystania zasobu i jego kopaliny przez własny 

podmiot użytkowania górniczego lub w formule PPP.

Zasoby nie strategiczne, dla których nie ustanowiono celu publicznego lub te, które nie są 

przedmiotem zainteresowania  samorządów,  mogą  być  przedmiotem wolnego przetargu  na 

udzielenie koncesji w oparciu o warunki przetargowe (w tym kupna – sprzedaży kopalin). 

Organ  koncesji  przy  Ministerstwie  Środowiska  określać  powinien  jedynie  warunki 

użytkowania  górniczego,  sposobu  prowadzenia  prac  górniczych,  nadzoru  górniczego  itp. 

uwarunkowań  w  celu  ograniczenia  wpływu  działalności  przedsiębiorcy  na  środowisko  i 

zapewnienia  bezpieczeństwa  prac  górniczych.  Zawłaszczanie  praw  innych  przez  organ 

koncesyjny,  zwłaszcza  majątkowych  i  swobody gospodarowania własnym majątkiem,  jest 

nieuzasadnione i nieuprawnione. 
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Projekt  G  i  G  w  istocie  jest  nowym  Prawem  Organu  Koncesyjnego,  napisanym  dla 

osiągnięcia korzyści przez organ koncesyjny i nie można go uznać za prawo geologiczne.

Propozycje zmian w Projekcie

W oparciu o powyższą argumentację, w nawiązaniu do: „Uzasadnienia do listu otwartego do 

Prezydenta i Premiera RP” (opinia zakresu niezgodności nowego Prawa G i G z prawem) i 

załączone stanowisko Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Obrony Praw i Własności 

Narodu (załączoną odpowiedź do ogłoszonego stanowiska Ministra Środowiska w sprawie 

Nowego Prawa G i G), uważamy za niezbędne:

• Ustanowienie prawa do własności narodowego majątku RP złóż, zasobów i kopalin 

strategicznych, dla Skarbu Państwa, określonych Art. 10.1, uzupełnionym o zasoby 

wód o znaczeniu strategicznym.

• Ustanowienie  prawa  i  obowiązku  pierwszeństwa  dla  Państwa  przed  innymi  w 

zagospodarowaniu  strategicznych  zasobów  i  kopalin  w  celu  zachowania 

bezpieczeństwa energetycznego, interesu państwa i obywateli. 

• Ustanowienie  zasobów  i  kopalin  jako  strategicznych  dla  Państwa  (i  dla 

zrównoważonego rozwoju kraju), wymaga analiz wartości zasobów, ich przydatności, 

prognozy oddziaływania i skutków, kosztów i korzyści społecznych, ekonomicznych i 

środowiskowych dla ustanowienia celu publicznego.  

• Ustanowienie praw do własności dla samorządu właściwego terytorialnie dla  złóż i 

kopalin  węgla  kamiennego,  brunatnego,  węglowodorów,  zasobów  geotermalnych, 

wód termalnych, leczniczych i solanek (wg Art. 10.1), nie uznanych jako strategiczne.

• Ustanowienie  prawa  pierwszeństwa  dla  JST  przed  innymi  dysponowania  w/w 

zasobami i kopalinami oraz wykorzystanie wód leczniczych i solanek, jeśli dotyczy to 

ustanowienia przez JST uzdrowiska (też celu publicznego). 

• Pozostawienie własności gruntowej jako prawa do własności pozostałych zasobów i 

kopalin.

• Ustanowienie  prawa do informacji  geologicznej  właścicielowi nieruchomości  przed 

innymi.

• Udzielanie  koncesji  na  zasoby,  co  do  których  posiadający  prawa  do  własności  i 

terenów lub celu publicznego wyraża  zgodę na przetarg  w celu ich pozyskiwania, 
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rozpoznania i eksploatacji, każdorazowo powinno być określane przez właściciela 

tych praw w zakresie warunków handlowych, kupna – sprzedaży kopalin lub zasobu, 

opartych o analizę wartości zasobów i cenę z niej wynikającą.

• Ustanowienie roli organu koncesyjnego jako organu dla reglamentacji wykorzystania 

zasobów dla przedsiębiorców - do roli ustanowionej prawem gospodarczym, którego 

zmieniać nie trzeba. Sposób ochrony interesów właścicieli złóż i kopalin z tych złóż 

powinni  wyznaczać  właściciele  i  dysponenci  w  formie  rozporządzenia  (np.  Min. 

Skarbu, Min. Gospodarki, Min. Finansów, samorząd).

• Ustanowienie  roli  organu  koncesyjnego  jako  organu  dla  nadzoru  działalności 

górniczej objętej koncesją.

Inne  kwestie  dotyczące  zakładów  górniczych,  nadzoru  itp.  nie  są  Forum  Organizacji 

Pozarządowych na Rzecz Obrony Praw i Własności Narodu znane, wobec czego nie zostały 

ujęte w Uwagach i propozycji zmian w Projekcie nowej ustawy. 

Propozycje zmian zapisów w Projekcie Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (w zakresie 

przedmiotu, którym zajmuje się Forum Organizacji Pozarządowych na Rzecz Obrany Praw i 

Własności Narodu):

Projekt Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 7 listopada 2008 r. – druk 1696

Art. 1.1. Ustawa określa zasady ustalania własności, wartości, celu i sposobu  
               zagospodarowania złóż, zasobów i kopalin.
Art. 1.2. – jak Art. 1.1. w brzmieniu Projektu ustawy.
  
Art. 3 pkt 2)... o głębokości do 100 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, wód leczniczych,    
                        wód termalnych i solanek. 

Art. 4.1.pkt - skreśla się
Art. 4. ust. 2 i 3 – skreśla się

Art. 5.1 – Kopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, 
                 których pozyskiwanie wymaga otworów wiertniczych o głębokości powyżej 100 m
Art. 5.4. – wykreśla się w całości

Art. 6.1 należy dopisać definicje
    Własność zasobów, kopalin, złóż – złoża, zasoby tych złóż i ich kopaliny są dobrem 

Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 1 Konstytucji)
Własność górnicza – prawo do dysponowania złożem, zasobami i kopalinami z tych 
złóż
Użytkowanie górnicze – sposób wykonywania prac badawczych, wiertniczych i 
górniczych w celu pozyskania informacji geologicznej, poszukiwania, rozpoznawania, 
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eksploatacji złóż, zasobów i kopalin. 
Użytkownik górniczy – ten, który uzyskał pozwolenie lub koncesję na 

prowadzenie 
działalności określonej jako użytkowanie górnicze 
Osoba posiadająca prawo własności górniczej (lub właściciel, posiadacz własności 
górniczej):
- samorząd dla złóż zasobów i  kopalin nie strategicznych oraz wód 
  leczniczych stanowiących cześć planowanego uzdrowiska.  
- właściciel  lub wieczysty dzierżawca nieruchomości właściwej terenowo dla złóż   
  zasobów i kopalin pozostałych. 
- Skarb Państwa dla złóż, zasobów i kopalin strategicznych. 
Wartość zasobów złóż i kopalin – zmienna wartość rynkowa wg analiz 

Art. 7 – b.z.
Art. 8 – b.z.

Art. 9.1 – Jeżeli ustawa…,zajmuje on stanowisko nie później , niż w terminie 30 dni od dnia 
                 doręczenia projektu rozstrzygnięcia 
Art. 9.2  - Jeżeli organ…projekt rozstrzygnięcia, za wyjątkiem pkt 9.4
Art. 9.3 – skreśla się słowa „lub dokonania jego wysyłki”

dodaje się ust 4
Art. 9.4 – w sprawach wymagających ocen ekspertów, udziału innego organu lub innych osób 
                 fizycznych i prawnych ważnych w sprawie z uwagi na interes publiczny lub 
                 prawny tych osób, termin do zajęcia stanowiska przedłuża się do czasu uzgodnienia 
                 stanowisk między stronami.  
                                                         
Art. 10.1 Nowe brzmienie :

    Strategiczne złoża  i  kopaliny  węglowodorów,  węgla  kamiennego,  metanu 
występującego  jako  kopalina  towarzysząca,  węgla  brunatnego,  rud  metali  z 
wyjątkiem darniowych rud żelaza,  metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków 
promieniotwórczych,  siarki  rodzimej,  soli  kamiennej,  soli  potasowej,  gipsu  i 
anhydrytu,  kamieni  szlachetnych,  strategiczne zasoby  wodne, bez  względu  na 
miejsce występowania, są własnością górniczą Skarbu Państwa.

Art. 10.2 Nowe brzmienie:
     Strategiczne złoża i kopaliny wymienione w pkt 1, ustanawia Rada Ministrów w 
     trybie uzgodnień międzyresortowych, w oparciu o: 

                - Narodową Strategię Rozwoju
                - Polityki i Strategie Rozwoju sektorowe, w tym:
                     - Polityka Ekologiczna Państwa
                     - Polityka Energetyczna Państwa
                     - Krajowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

         - Wojewódzkie Strategie Rozwoju
              oraz o:
                     - Analizy wartości kosztów i korzyści ekonomicznych, społecznych i 

Środowiskowych, rozpoznania i eksploatacji złóż, zasobów i kopalin
                     - Prognozy oddziaływania i skutków ekonomicznych, społecznych i 

środowiskowych, rozpoznania i eksploatacji złóż, zasobów i kopalin
                     - Uzgodnienia z samorządami właściwymi terenowo

Art. 10.3 Nowa treść:
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Złoża,  zasoby i  kopaliny wymienione  w pkt  1,  które nie zostały uznane w 
rozumieniu  art.  10.2  za  strategiczne  oraz  wody  lecznicze,  solanki  i  wody 
geotermalne,  jeśli  stanowią  część  planowanego  przez  JST  uzdrowiska,  są 
własnością górniczą samorządu właściwego terytorialnie.

Art. 10.4   Nowa treść:
Złoża  kopalin  niewymienionych  w  ust.  1  i  3  są  objęte  prawem  własności 
nieruchomości gruntowej ( jak ust. 10.3 w projekcie)

Art. 10.5 Nowa treść:
Prawo użytkowania  złóż,  zasobów i  wykorzystania  kopalin  przysługuje  osobie 
posiadającej prawo do własności górniczej przed innymi 

W Art. 10 dodaje się ustępy o treści:

 Art. 10.6.
Osoba posiadająca prawa do własności górniczej  złóż kopalin i  zasobów może 
przekazać prawo użytkowania złóż i kopalin z tych złóż, z zachowaniem interesu 
publicznego (Dyrektywa  94/22/EC) i  własnego,  podmiotom  gospodarczym 
(zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej)

                              
Art. 10.7. 

Zasoby  i  kopaliny  przeznaczone  przez  osobę  do  użytkowania  poza  celem 
zaspakajającym  potrzeby  własne  regulują  odpowiednie  przepisy  o  swobodzie 
działalności gospodarczej. 

Art. 10.8 
W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  państwa,  ochrony  środowiska  i  interesów 
właścicieli,  dla  złóż,  zasobów  i  kopalin  wymagających  nadzoru  i  reglamentacji, 
właściciel występuje do organu koncesyjnego o ustanowienie koncesji, z podaniem 
warunków handlowych przetargu.

Art. 11 b.z. – lub z odpowiednim zapisem o odpowiedzialności Skarbu Państwa za 
               pośrednictwem organów administracji państwowej – np. wojewoda, starosta, SKO
            
Art. 12.1.Nowa treść :

Osoba  posiadająca  prawo  własności  górniczej  może  korzystać  z  przedmiotu 
własności górniczej z wyłączeniem innych osób.

Art. 12.2. Nowa treść:
Osoba  posiadająca  prawo  własności  górniczej  może  prawo  własności  górniczej 
przenieść  na  JST  bezprzetargowo  lub  na  osoby  trzecie  w  drodze  przetargu  w 
granicach określonych przez ustawy.

Art. 12.3. i 4 – b.z.

W Art. 12 dodaje się ustępy o brzmieniu

Art. 12.5. 
Właściwe organy koncesyjne powołane do koncesjonowania i nadzoru użytkowania 
górniczego  wykonują  czynności  koncesyjne  w  celu  ograniczenia  wpływu 
działalności koncesjonariusza na środowisko, dla ochrony interesu publicznego oraz 
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odnośnie  prawa  własności  górniczej,  sposobu  wykonywania  działalności 
górniczej wynikającej z ustawy. 

Art. 13, 14 b.z.

Art. 15.1. uzupełnia się treścią:
Ten  kto…,  może  żądać  ustanowienia  na  jego  rzecz  użytkowania  górniczego  z 
pierwszeństwem  przed  innymi,  jeśli  uzyska  zgodę  osoby  posiadającej  prawo 
własności górniczej. 

Art. 16.1. uzupełnia się treścią:
W granicach …składowania odpadów, przez umowę z osobą posiadającą prawa do 
własności górniczej i terenów lub do celu publicznego oraz przez umowę z organem 
koncesyjnym o ustanowieniu użytkowania górniczego. 

Art. 18. 1. uzupełni się treścią:
Jeżeli cudza nieruchomość lub jej część jest niezbędna do wykonywania działalności 
regulowanej  ustawą,  osoba  posiadająca  prawo  własności  górniczej  może  żądać 
umożliwienia korzystania z tej nieruchomości lub jej części przez czas oznaczony, 
za  wynagrodzeniem, jeśli  wymaga  tego  cel  publiczny  ustalony  przez  Radę 
Ministrów. 

Art. 19.1. uzupełnia się treścią:
Przedsiębiorca…do  wykonywania  zamierzonej  działalności,  za  zgodą osoby 
posiadającej prawo własności górniczej, w trybie celu publicznego ustalonego przez 
Radę Ministrów.

Art. 23.1.3. dopisuje się treść po słowie: gospodarki, Skarbu Państwa i Finansów

Art. 23.2. pkt.1) ustala się brzmienie:
poszukiwanie  …  kopaliny  wymaga  uzgodnienia  z  wójtem…  zamierzonej 
działalności.

Art. 23. 2. pkt. 2) skreśla się treść od słów:  kryterium uzgodnienia…

Art. 24.2.  pkt. 1) Nowa treść:
Zgodę  osoby  posiadającej  prawo  własności  górniczej  dla  osoby  prawnej  na 
wystąpienie o udzielenie koncesji

nowy pkt. 2) 
Umowę  określającą  warunki  i  zasady  użytkowania  górniczego  między  osobą 
posiadającą prawo własności górniczej

nowy pkt. 3) 
Analizę  kosztów  i  korzyści  ekonomicznych,  społecznych  i  środowiskowych 
oddziaływania  zamierzonej  działalności  na  terenie  zamierzonego  użytkowania 
górniczego oraz prognozy oddziaływania  skutków ekonomicznych,  społecznych  i 
środowiskowych w wyniku prowadzenia użytkowania górniczego, jako podstawę do 
podejmowania decyzji.
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nowy pkt 4) 
Uzgodnienia z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, wg Art. 23.2. pkt. 1 i 2.

Art. 24. ust.3, 4 i 5 -  b.z.

Art. 26.2. ust. 2 – skreśla się : Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego. 
wprowadza nowy zapis: obowiązek ten nie dotyczy złóż strategicznych, dla 
których ustanowiono cel publiczny.

Art. 29.1. uzupełnia się o treść:
Jeżeli  zamierzona  działalność  naruszałaby bezpieczeństwo  państwa  i  obywateli, 
interes  publiczny,  interes  osoby  posiadającej  prawo  własności  górniczej, 
środowisko,  racjonalną  gospodarkę  zasobami  lub  złożami  kopalin,  bądź 
uniemożliwiałaby wykorzystanie nieruchomości…

Art. 33. Skreśla się dotychczasowe brzmienie i nadaje nowe.
Udział  społeczeństwa  jest  zapewniony  na  każdym  z  etapów  postępowania 
administracyjnego w trakcie procedury koncesyjnej (zgodnie z prawem UE)

Art. 36.1. uzupełnia się o treści:
Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, interes osoby posiadającej prawo 
własności  górniczej,  w  szczególności  związany  z  ochroną,  w  tym  z…organ 
koncesyjny za zgodą osoby posiadającej  prawo własności  górniczej,  przenosi,  w 
drodze decyzji, koncesję …

ust. 2. 
Wymaganie…do  korzystania  z  nieruchomości  gruntowej  albo  przyrzeczeniem 
uzyskania tego prawa nie dotyczy koncesji na użytkowanie górnicze objęte celem 
publicznym ustanowionym przez Radę Ministrów, (skreśla się treść: wydobywanie 
węgla brunatnego) 

ust. 3.
Przeniesienie  koncesji… o  to  przeniesienie,  za  zgodą  osoby  posiadającej  prawo 
własności górniczej.

ust. 4. Skreśla się

Art. 39. 3. uzupełnia się o treści:
Jeżeli  nie  istnieje  przedsiębiorca,  obowiązki  określone  w  ust.1  wykonuje  jego 
następca prawny, a jeżeli nie istnieje przedsiębiorca oraz jego następca prawny – 
obowiązki  określone  w  ust.  1  wykonuje osoba  posiadająca  prawo do  własności 
górniczej  lub osoba posiadająca inny niż własność tytuł prawny do nieruchomości. 
W  przypadku  potrzeby  osobę  obowiązaną  oraz  zakres  i  sposób  wykonania 
obowiązków określonych w ust.  1 ustala,  w drodze decyzji,  organ koncesyjny  w 
uzgodnieniu z osobą posiadającą prawo do własności górniczej. 

Art. 41.1. Stronami postępowania niniejszego działu są…ich właściciele oraz osoby fizyczne i 
prawne objęte oddziaływaniem użytkowania górniczego, JST właściwe terenowo, organizacje 
społeczne w rozumieniu udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko.
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Art. 41.2 do 41.5. – skreśla się – to reguluje KPA

Art. 42.1. pkt. 1 – Skreśla się 

Art. 43.1. Dodaje się na wstępie: W uzgodnieniu z osobą posiadającą prawa do własności 
górniczej, udzielenie koncesji na…

Art. 43.1. pkt 2. po całym brzmieniu dodaje się: …uzgodnione z osobą posiadającą prawa do 
własności górniczej.

Art. 44.2. pkt. 1 – skreśla się: gdy jest wymagana

Art. 44.2.pkt. 2. Dodaje się na końcu … wg Art. 23

Art. 44. 3. Dodaje się po całkowitym brzmieniu : za zgodą osoby posiadającej prawo do 
własności górniczej

Art. 46.1. Udzielenie koncesji…przetargiem, jeżeli ubiegający się o koncesję ma pełne prawa 
lub częściowe prawa do własności górniczej.

Art. 46.1. ust.1do 3 – skreśla się

Art. 46.2. – skreśla się

Art. 94 – skreśla się: Udokumentowane złoża kopalin oraz, pozostawiając:
Udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć …
województw.

Art. 97.1. dodaje się po brzmieniu: Prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi 
Państwa, JST właściwej terenowo oraz każdej osobie posiadającej prawo własności górniczej 
właściwej dla informacji.

Art. 97.3. Zmienia się brzmienie: W okresie ustalonym w warunkach przetargowych lub w 
koncesji.

Art. 97. 4. dodaje się w treści: Jeżeli…z informacji geologicznej obok osoby posiadającej 
prawo do własności górniczej przez czas…

Art. 97. 5. dodaje się po całkowitym brzmieniu: i osoby posiadającej prawo do własności 
górniczej

Proponowane brzmienie Art. 102:

Art. 102 1. Informacje geologiczne dotyczące zasobów złóż i kopalin z tych złóż właściwych 
terenowo otrzymuje corocznie wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz marszałek 
województwa od służb geologicznych wyznaczonych rozporządzeniem do ustawy, w celu 
dokonania oceny ich przydatności dla rozwoju lokalnego lub regionalnego i potrzeby 
uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego.
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Art. 102.2. Na podstawie informacji geologicznej, JST właściwa terenowo, uwzględnia w 
Studium Uwarunkowań do Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w  Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego te złoża i zasoby, dla których został ustanowiony przez 
Radę Ministrów cel publiczny.

Art. 102.3. Dla zasobów i złóż, dla których nie ustanowiono celu publicznego, wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy terenowo ujawnia w Studium Uwarunkowań do Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego i w Planach Zagospodarowania Przestrzennego obszary 
występowania zasobów i złóż wraz z informacją o potencjalnej możliwości i sposobie ich 
wykorzystania w określonym terminie, jeśli takie informacje istnieją.

Art. 102.4. Obszary i tereny górnicze, dla których ustanowiono cel publiczny, uwzględnia się 
w planach zagospodarowania przestrzennego, w wyniku uzgodnień terminu i zakresu 
użytkowania górniczego z osobą posiadającą prawo własności górniczej 

Art. 144.3. poprawka: Jeżeli nie można ustalić, kto…, w granicach oddziaływania którego 
(zakładu) wystąpiła szkoda…

Art. 186. Dodaje się na zakończenie: dla zasobów, złóż i kopalin, dla których zastał 
ustanowiony przez Radę Ministrów cel publiczny, wg Art. 102, jeśli osoba posiadająca prawo 
do własności górniczej w sposób uzasadniony tego wymaga.

Art. 187.

1) w art.6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Poszukiwanie … objętych własnością górniczą dla których został ustanowiony cel 
      publiczny przez Radę Ministrów w trybie Art. 102 ustawy Prawo G i G.
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