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USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. 

Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) 

 
USTAWA 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze1) 

 
____________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów 

prawnych Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy Rady 92/91/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. dotyczącej minimalnych 

wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 
wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 z 28.11.1992, str. 9, z późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118); 

2) dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 
odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 
404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.); 

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w 
sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i 
produkcję węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262); 

4) dyrektywy Rady 1999/31 AA/E z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228, z późn. zm.); 

5) decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i 
procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II 
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dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003, str. 27, z późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314, z późn. zm.)[.]<;> 

<6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 
05.06.2009, str. 114, z późn. zm.).> 

 
Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia 
działalności w zakresie: 

1) prac geologicznych; 
2) wydobywania kopalin ze złóż; 
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji; 
4) podziemnego składowania odpadów[.]<;> 
<5) podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu 

demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.> 
2. Ustawa określa także wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych 

oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności, o której 
mowa w ust. 1. 

<3. Przez projekt demonstracyjny wychwytu i składowania dwutlenku węgla należy 
rozumieć przedsięwzięcie polegające na wychwytywaniu, przesyłaniu i podziemnym 
składowaniu dwutlenku węgla, spełniające kryteria dotyczące projektów 
demonstracyjnych określone w decyzji Komisji nr 2010/670/UE z dnia 3 listopada 
2010 r. ustanawiającej kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych 
projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska 
wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w 
zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych 
w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Dz. Urz. UE L 290 z 06.11.2010, str. 39), które jest realizowane w celu 
sprawdzenia: 

1) skuteczności i przydatności stosowania technologii wychwytu i składowania 
dwutlenku węgla w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla; 

2) bezpieczeństwa stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku 
węgla dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska; 

3) potrzeby i zasadności dopuszczenia do stosowania technologii wychwytu 
i składowania dwutlenku węgla na skalę przemysłową. 

4. Warunki wykonywania i kontrolowania działalności polegającej na przesyłaniu 
dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia 
projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla określa 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 
oraz z 2013 r. poz. 984 i …).> 
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Art. 6. 

1. W rozumieniu ustawy: 
1) danymi geologicznymi - są wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów 

uzyskanych w toku prowadzenia prac geologicznych; 
<1a) działaniami naprawczymi – są działania podjęte w celu: 

a) naprawienia lub usunięcia nieprawidłowości w procesie zatłaczania lub 
składowania dwutlenku węgla albo w kompleksie podziemnego składowania 
dwutlenku węgla, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia wycieku 
dwutlenku węgla lub powstaniem zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz 
środowiska, 

b) zatrzymania wycieku dwutlenku węgla, aby uniemożliwić lub zatrzymać 
wydostanie się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania 
dwutlenku węgla; 

1b) formacją geologiczną – jest podstawowe wydzielenie litostratygraficzne, 
w ramach którego można wyodrębnić warstwy skał i przedstawić je na mapie;> 

2) informacją geologiczną - są dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich 
przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach 
geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych; 

<2a) kompleksem podziemnego składowania dwutlenku węgla – jest podziemne 
składowisko dwutlenku węgla i otaczające je formacje geologiczne, które mogą 
mieć wpływ na stabilność i bezpieczeństwo podziemnego składowania 
dwutlenku węgla;> 

3) kopaliną wydobytą - jest całość kopaliny odłączonej od złoża; 
[4) obiektem budowlanym zakładu górniczego - jest znajdujący się poza podziemnym 

wyrobiskiem górniczym obiekt zakładu górniczego, będący obiektem budowlanym w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623, z późn. zm.), służący bezpośrednio do wykonywania działalności 
regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych 
zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w 
związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej 
kopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji 
albo podziemnego składowania odpadów; 

5) obszarem górniczym - jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz prowadzenia 
robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;] 

<4) obiektem budowlanym zakładu górniczego – jest znajdujący się poza 
podziemnym wyrobiskiem górniczym obiekt zakładu górniczego będący 
obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), służący 
bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie: 

a) wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku 
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technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej 
kopaliny do sprzedaży, albo 

b) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, albo 
c) podziemnego składowania odpadów, albo 
d) podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

5) obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego 
składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych 
do wykonywania koncesji;> 

<5a) podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla – jest część górotworu 
o określonej pojemności wykorzystywana w celu trwałego przechowywania 
dwutlenku węgla, połączona z powierzchniową instalacją zatłaczającą;> 

6) podziemnym składowiskiem odpadów - jest część górotworu, w tym podziemne 
wyrobisko górnicze, wykorzystywana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich 
składowanie; 

[7) poszukiwaniem - jest wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego 
udokumentowania złoża kopaliny albo wód podziemnych; 

8) pracą geologiczną - jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, 
w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i 
rozpoznawania złóż kopalin oraz wód podziemnych, określania warunków 
hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i 
dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby 
wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych;] 

<7) poszukiwaniem – jest wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia 
i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny, wód podziemnych albo 
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

8) pracą geologiczną – jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych 
czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności 
poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych oraz kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, określenia warunków 
hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map 
i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na 
potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych;> 

9) przedsiębiorcą - jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności 
regulowanej ustawą; 

10) przywróceniem stanu poprzedniego - jest odtworzenie stanu sprzed powstania 
szkody, w szczególności przez zapewnienie obiektom budowlanym, urządzeniom 
oraz instalacjom niepogorszonej odporności, ciepłochłonności, szczelności i 
użyteczności techniczno-funkcjonalnej; 

11) robotą geologiczną - jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich 
czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a 
także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach; 
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12) robotą górniczą - jest wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub 
likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych 
zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą; 

[13) rozpoznawaniem - jest wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie 
udokumentowanego złoża kopaliny albo wód podziemnych;] 

<13) rozpoznawaniem – jest wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie 
udokumentowanego złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla;> 

<13a) rozliczeniem emisji – jest rozliczenie wielkości emisji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 oraz z 2013 r. poz. …);> 

14) środkami strzałowymi - są materiały wybuchowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.); 

15) terenem górniczym - jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami 
robót górniczych zakładu górniczego; 

16) węglowodorami - są ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także 
metan występujący w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu 
występującego jako kopalina towarzysząca; 

<16a) wyciekiem dwutlenku węgla – jest każde wydostanie się dwutlenku węgla 
poza podziemne składowisko dwutlenku węgla;> 

17) wyrobiskiem górniczym - jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze 
powstała w wyniku robót górniczych; 

[18) zakładem górniczym - jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół 
środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą 
w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z 
wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, 
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego 
składowania odpadów, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia 
oraz instalacje;] 

<18) zakładem górniczym – jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół 
środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej 
ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku 
technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny 
do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 
podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku 
węgla, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz 
instalacje;> 

<18a) zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla – jest trwałe 
zaprzestanie zatłaczania dwutlenku węgla do podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla;> 

19) złożem kopaliny - jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych 
substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą; 
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20) zwałowaniem nadkładu - jest zespół czynności prowadzonych w odkrywkowych 
zakładach górniczych, nierozerwalnie związanych technicznie i organizacyjnie z 
przemieszczeniem i składowaniem mas ziemnych i skalnych usuwanych znad złoża, 
w celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecznej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) starostach - rozumie się przez to również prezydentów miast na prawach powiatu; 
2) powiatach - rozumie się przez to również miasta na prawach powiatu. 

 
Art. 15. 

[1. Ten, kto rozpoznał złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności górniczej, i 
udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania 
złoża oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża, może 
żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed 
innymi.] 

<1. Ten, kto rozpoznał złoże kopaliny albo kompleks podziemnego składowania 
dwutlenku węgla, stanowiące przedmiot własności górniczej, i udokumentował je 
w stopniu umożliwiającym sporządzenie odpowiednio projektu zagospodarowania 
złoża albo planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla 
oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża albo 
kompleksu, może żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego z 
pierwszeństwem przed innymi.> 

2. Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1, rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla 
siedziby organu koncesyjnego, który reprezentuje Skarb Państwa. 

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 5 lat od dnia doręczenia decyzji 
zatwierdzającej dokumentację geologiczną. 

 
Art. 16. 

1. W granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o ustanowienie użytkowania 
górniczego użytkownik górniczy, w celu wykonywania działalności regulowanej ustawą, 
może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z przestrzeni objętej tym użytkowaniem. 
[W szczególności może on odpowiednio wykonywać roboty geologiczne, wydobywać 
kopalinę ze złoża, wykonywać działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, a także wykonywać 
działalność określoną w art. 2 ust. 1.] <W szczególności może on odpowiednio 
wykonywać roboty geologiczne, wydobywać kopalinę ze złoża, wykonywać 
działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 
podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku 
węgla, a także wykonywać działalność określoną w art. 2 ust. 1.> 

2. Obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione w przestrzeni objętej użytkowaniem 
górniczym stanowią własność użytkownika górniczego. Własność ta jest prawem 
związanym z użytkowaniem górniczym. 

3. Jeżeli umowa o ustanowienie użytkowania górniczego nie stanowi inaczej, przed 
wygaśnięciem tego prawa użytkownik górniczy jest obowiązany zabezpieczyć lub usunąć 
obiekty, urządzenia oraz instalacje, o których mowa w ust. 2. 



- 7 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
Art. 19. 

[1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów, węgla 
kamiennego, węgla brunatnego lub podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
węglowodorów, może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze 
górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.] 

<1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów, węgla 
kamiennego, węgla brunatnego, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
węglowodorów lub podziemne składowanie dwutlenku węgla, może żądać wykupu 
nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie 
niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.> 

2. W sprawach spornych rozstrzygają sądy powszechne. 
 

Art. 21. 
1. Działalność w zakresie: 

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
<1a) poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla,> 
2) wydobywania kopalin ze złóż, 
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 
4) podziemnego składowania odpadów<,> 
<5) podziemnego składowania dwutlenku węgla> 

- może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. 
<1a. Zabrania się wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu lub 

rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo na 
podziemnym składowaniu dwutlenku węgla w celu innym niż przeprowadzenie 
projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.> 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania działalności, o 
której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), z wyjątkiem 
art. 11 ust. 3-9 tej ustawy. 

3. Do koncesjonowania działalności dotyczącej poszukiwania lub rozpoznawania złóż 
węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się przepisy 
niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 2. 

4. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, 
chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. 

<4a. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się na okres 
uwzględniający obowiązek prowadzenia po zamknięciu podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla przez okres nie krótszy niż 20 lat.> 

5. Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni. 
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Art. 22. 
1. Koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
<1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla,> 
2) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, 
3) wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 
5) podziemne składowanie odpadów<,> 
<6) podziemne składowanie dwutlenku węgla > 

- udziela minister właściwy do spraw środowiska. 
2. Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące 

wymagania: 
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 

ha, 
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, 
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków 

strzałowych 
- udziela starosta. 

3. Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża 
przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na 
ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w 
dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się 
ostateczna. 

4. W zakresie nieokreślonym w ust. 1 i 2 koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udziela 
marszałek województwa. 

 
Art. 23. 

1. Udzielenie koncesji na: 
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz 

wydobywanie tych rud ze złóż, a także podziemne składowanie odpadów 
promieniotwórczych, wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; 

2) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów 
bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią wymaga uzgodnienia z 
organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do 
wydania pozwolenia wodnoprawnego; 

[3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż oraz podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji wymaga uzgodnienia z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki.] 

<3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie 
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dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki;> 

<4) podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzyskania opinii Komisji 
Europejskiej.> 

[2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny wymaga opinii wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej 
działalności; 

2) wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji 
albo podziemne składowanie odpadów wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, 
prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej 
działalności; kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z 
przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób 
przewidziany w art. 7.] 

<2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo poszukiwanie lub 
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wymaga 
opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 
wykonywania zamierzonej działalności; 

2) wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie 
dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem 
miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej 
działalności; kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności 
z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym 
w sposób przewidziany w art. 7.> 

3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa. 
<4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny przesyła do 

Komisji Europejskiej kopię wniosku o udzielenie koncesji na podziemne 
składowanie dwutlenku węgla wraz z załącznikami oraz projekt decyzji, w terminie 
miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny wydaje decyzję: 
1) po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej albo 
2) po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o rezygnacji z wydawania 

opinii.> 
 

Art. 25. 
[1. We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny 

określa się również cel, zakres i rodzaj prac geologicznych oraz zamieszcza się 
informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w 
tym ich technologiach.] 
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<1. We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża 
kopaliny oraz na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla określa się również cel, zakres i rodzaj prac 
geologicznych oraz zamieszcza się informację o pracach, które mają być 
wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach.> 

2. W przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych, do wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, dołącza się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych. 

 
Art. 27. 

1. We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji albo podziemne składowanie odpadów określa się również: 

1) rodzaj, ilość oraz charakterystykę substancji albo odpadów; 
2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-

inżynierskie; 
3) technologię magazynowania albo składowania; 
4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic 
podziału terytorialnego kraju. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowód istnienia prawa do korzystania z 
informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej 
działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopie decyzji zatwierdzających 
dokumentacje geologiczne. 

 
<Art. 27a. 

1. We wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla 
określa się również: 

1) ilość oraz charakterystykę, w tym źródło pochodzenia, dwutlenku węgla, który 
będzie zatłaczany do podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 

2) aktualne i przewidywane warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

3) technologię składowania i przesyłania dwutlenku węgla oraz lokalizację 
instalacji zatłaczającej; 

4) ocenę bezpieczeństwa długoterminowego składowania dwutlenku węgla; 
5) wydajność i ciśnienie zatłaczania dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do 

podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
6) wartość ciśnienia granicznego w kompleksie podziemnego składowania 

dwutlenku węgla; 
7) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic 
podziału terytorialnego kraju; 

8) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia na realizację poszczególnych 
obowiązków, o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4, oraz zadań, o których mowa 
w art. 28e ust. 2. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 
1) dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w 

zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje 
wnioskodawcy, oraz kopie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne; 

2) plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla wraz z 
kopią decyzji o jego zatwierdzeniu; 

3) oświadczenie wnioskodawcy, że wyraża zgodę na to, że w przypadku przejęcia 
przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla 
odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 
39a, nastąpi, z mocy prawa, bez odszkodowania, przeniesienie na rzecz Skarbu 
Państwa prawa do nieruchomości, o której mowa w ust. 4 pkt 4, oraz prawa 
własności zakładu górniczego. 

3. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla jest 
sporządzany na podstawie dokumentacji geologicznej, z uwzględnieniem wymagań 
w zakresie gospodarowania podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla, 
szczegółowej charakterystyki warunków technicznych i ekonomicznych związanych 
z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla oraz oceny ryzyka podziemnego 
składowania dwutlenku węgla. 

4. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla obejmuje 
w szczególności: 

1) plan monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla; 
2) plan działań naprawczych; 
3) tymczasowy plan działań po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku 

węgla; 
4) wskazanie nieruchomości, na której będzie zlokalizowany zakład górniczy, 

w szczególności instalacja zatłaczająca oraz instalacja służąca do prowadzenia 
monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

5. Plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla podlega 
zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać plan zagospodarowania 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla, w tym plan monitoringu kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, plan działań naprawczych i 
tymczasowy plan działań po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku 
węgla, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia działalności 
polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, w tym ochrony zdrowia 
i życia ludzi oraz środowiska, a także potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego.> 

 
Art. 28. 

1. Koncesji na podziemne składowanie odpadów udziela się pod warunkiem ustanowienia 
zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania takiej działalności. 

[2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny 
interes publiczny, związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, 
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koncesja na działalność inną niż określona w ust. 1, może zostać udzielona pod 
warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek 
wykonywania objętej nią działalności.] 

<2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny 
interes publiczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką 
kraju, koncesja na działalność inną niż określona w ust. 1, z wyjątkiem koncesji na 
podziemne składowanie dwutlenku węgla, może zostać udzielona pod warunkiem 
ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania 
objętej nią działalności.> 

3. Zabezpieczenie może w szczególności przyjąć formę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej przedsiębiorcy, gwarancji bankowej albo poręczenia bankowego. 

4. O formie, zakresie oraz sposobie zabezpieczenia, a w przypadku działalności innej niż 
określona w ust. 1 - także o potrzebie ustanowienia zabezpieczenia, rozstrzyga organ 
koncesyjny, działając w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. 

5. W przypadkach ustanowienia zabezpieczenia udzielenie koncesji może nastąpić dopiero 
po przedstawieniu dowodu jego ustanowienia. 

6. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedsiębiorca przedkłada organowi 
koncesyjnemu aktualny dowód istnienia zabezpieczenia. 

 
<Art. 28a. 

1. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się pod warunkiem: 
1) wykazania się przez wnioskodawcę prawem własności lub użytkowania 

wieczystego nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4; 
2) ustanowienia zabezpieczenia finansowego. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia finansowego 
należytego wykonywania obowiązków związanych z: 

1) eksploatacją podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
2) likwidacją zakładu górniczego. 

3. Zabezpieczenie finansowe należytego wykonywania obowiązków związanych 
z eksploatacją podziemnego składowiska dwutlenku węgla jest ustanawiane w celu 
wypełnienia warunków określonych w koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla, w tym finansowania kosztów monitoringu kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych, 
rozliczenia emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych i działań 
zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. 
zm.) oraz wypłaty odszkodowań za szkody, które ujawniły się do czasu zamknięcia 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla. 

4. Zabezpieczenie finansowe należytego wykonywania obowiązków związanych 
z likwidacją zakładu górniczego jest ustanawiane w celu finansowania kosztów 
usunięcia obiektów zakładu górniczego, likwidacji odwiertów i innych instalacji 
związanych z podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla, w tym rurociągów, 
kabli i linii energetycznych, kosztów prowadzenia monitoringu zamkniętego 
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podziemnego składowiska dwutlenku węgla przez okres nie krótszy niż 20 lat od 
dnia jego zamknięcia, kosztów działań naprawczych, rozliczenia emisji w 
przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych i działań 
zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz wypłaty odszkodowań za 
szkody, które ujawniły się po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku 
węgla. 

5. Zabezpieczenie finansowe mogą stanowić środki pieniężne, gwarancja bankowa, 
gwarancja ubezpieczeniowa lub umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
i może być ustanowione w jednej lub kilku formach. 

6. Zabezpieczenie finansowe ustanawiane w formie pieniężnej jest wpłacane na 
odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Dowód wpłaty, gwarancja bankowa, gwarancja 
ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są składane do organu koncesyjnego i 
stanowią dowód ustanowienia zabezpieczenia finansowego. 

7. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa 
potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinny 
stwierdzać, że bank lub zakład ubezpieczeń w przypadku niewywiązywania się 
przez przedsiębiorcę z obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4, na wezwanie 
organu koncesyjnego przesłane po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 
28c ust. 1, dokona wypłaty na rzecz podmiotów, o których mowa w tym przepisie, 
kwoty w wysokości określonej w tym wezwaniu. 

8. Organ koncesyjny w toku postępowania o udzielenie koncesji na podziemne 
składowanie dwutlenku węgla określa, w drodze postanowienia, formę i wysokość 
zabezpieczenia finansowego na realizację poszczególnych obowiązków, o których 
mowa w ust. 3 i 4, oraz termin doręczenia organowi koncesyjnemu dowodu 
ustanowienia zabezpieczenia finansowego, a w przypadku zabezpieczenia 
finansowego ustanawianego w formie pieniężnej – także termin wpłaty. Na 
postanowienie przysługuje zażalenie. 

9. Wysokość zabezpieczenia finansowego określona w postanowieniu, o którym mowa 
w ust. 8, stanowi minimalną wysokość zabezpieczenia finansowego określoną 
w koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

10. Przedsiębiorca jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie finansowe 
w wysokości określonej przez organ koncesyjny i uzupełniać je niezwłocznie do tej 
wysokości przez cały okres obowiązywania koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla. 

11. Zabezpieczenie finansowe ustanowione w formie pieniężnej nie wchodzi w skład 
masy upadłości. 

Art. 28b. 
1. W przypadku gdy: 

1) ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m ust. 1, 
2) z dodatku do planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku 

węgla, o którym mowa w art. 107a, 
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3) z wniosków z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 127n ust. 1 oraz 
w art. 158 pkt 2 

– wynika, że zwiększyło się ryzyko związane odpowiednio z eksploatacją 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla albo z likwidacją zakładu górniczego, 
organ koncesyjny może orzec, w drodze decyzji, o zwiększeniu wysokości 
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2. Przepis art. 28a ust. 8 
stosuje się odpowiednio. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać zwiększenia wysokości zabezpieczenia 
finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, w terminie określonym w decyzji, 
o której mowa w ust. 1. 

Art. 28c. 
1. Organ koncesyjny orzeka, w drodze postanowienia, o uruchomieniu środków 

pochodzących z zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, 
ustanowionego w celu należytego wykonywania obowiązków związanych z: 

1) eksploatacją podziemnego składowiska dwutlenku węgla: 
a) na rzecz przedsiębiorcy – na finansowanie kosztów monitoringu kompleksu 

podziemnego składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych, 
rozliczenia emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza 
kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz kosztów działań 
naprawczych i działań zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie, 

b) na rzecz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla w przypadku przejęcia przez niego odpowiedzialności za podziemne 
składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a – na finansowanie kosztów 
i rozliczenia wymienionych w lit. a, 

c) na rzecz podmiotu, któremu prawomocnym wyrokiem sądu przyznane 
zostało odszkodowanie za szkody, które ujawniły się do czasu zamknięcia 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 

2) likwidacją zakładu górniczego: 
a) na rzecz przedsiębiorcy – na finansowanie kosztów usunięcia obiektów 

zakładu górniczego, likwidacji odwiertów i innych instalacji związanych 
z podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla, w tym rurociągów, kabli 
i linii energetycznych, kosztów prowadzenia monitoringu zamkniętego 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych, 
rozliczenia emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza 
kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz kosztów działań 
naprawczych i działań zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie, 

b) na rzecz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla w przypadku przejęcia przez niego odpowiedzialności za podziemne 
składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a – na finansowanie kosztów 
i rozliczenia wymienionych w lit. a, 
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c) na rzecz podmiotu, któremu prawomocnym wyrokiem sądu przyznano 
odszkodowanie za szkody, które ujawniły się po zamknięciu podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla. 

2. Organ koncesyjny wydaje postanowienie o uruchomieniu środków pochodzących z 
zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2: 

1) w przypadku gdy przedsiębiorca nie może pokryć z własnych środków kosztów 
realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4 – na jego wniosek; 

2) na wniosek pozostałych podmiotów, o których mowa w ust. 1. 
3. Przedsiębiorca i Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku 

Węgla przekazują organowi koncesyjnemu, po zakończeniu wydatkowania środków 
pochodzących z zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, 
sprawozdanie z wydatkowania tych środków w formie, terminie i zakresie 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 28h pkt 2. 

Art. 28d. 
1. Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 28a ust. 2, jest zwalniane przez 

organ koncesyjny, w drodze postanowienia, w terminie 2 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko 
dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla, na wniosek przedsiębiorcy, który ustanowił to zabezpieczenie. 

2. Organ koncesyjny doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 1, także 
podmiotowi udzielającemu zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a 
ust. 2. 

Art. 28e. 
1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia środków w terminie określonym w 
postanowieniu, o którym mowa w ust. 5. 

2. Zabezpieczenie środków jest ustanawiane w celu finansowania realizacji zadań 
Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla po 
przekazaniu mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku 
węgla związanych z prowadzeniem, przez okres nie krótszy niż 30 lat, monitoringu 
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz finansowaniem 
zabezpieczenia ryzyka związanego z podejmowaniem działań naprawczych, 
rozliczeniem emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, kosztów działań naprawczych i działań 
zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz podejmowaniem innych 
działań mających na celu zagwarantowanie długoterminowej stabilności 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także finansowania wypłaty 
odszkodowań za szkody mogące ujawnić się po przekazaniu odpowiedzialności za 
zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi 
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla. 

3. Zabezpieczenie środków może stanowić opłata gwarancyjna, gwarancja bankowa, 
gwarancja ubezpieczeniowa lub umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i 
może być ustanowione w jednej lub kilku formach. 
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4. Zabezpieczenie środków ustanawiane w formie opłaty gwarancyjnej jest wpłacane 
na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Dowód wpłaty, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa 
ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej są składane do organu koncesyjnego i stanowią dowód ustanowienia 
zabezpieczenia środków. Przepis art. 28a ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

5. Organ koncesyjny w toku postępowania o udzielenie koncesji na podziemne 
składowanie dwutlenku węgla określa, w drodze postanowienia, formę i wysokość 
zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań, o których mowa w ust. 
2, termin ustanowienia tego zabezpieczenia oraz termin doręczenia organowi 
koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia środków, a w przypadku opłaty 
gwarancyjnej – także termin jej wpłaty. Na postanowienie przysługuje zażalenie. 

6. Wysokość zabezpieczenia środków określona w postanowieniu, o którym mowa w 
ust. 5, stanowi minimalną wysokość zabezpieczenia środków określoną w koncesji 
na podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

7. Organ koncesyjny orzeka, w drodze postanowienia, o uruchomieniu środków 
pochodzących z zabezpieczenia środków ustanowionego w formie innej niż opłata 
gwarancyjna: 

1) na rzecz Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla; 

2) na rzecz podmiotu, któremu prawomocnym wyrokiem sądu przyznano 
odszkodowanie za szkody, które ujawniły się po przekazaniu odpowiedzialności 
za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu 
Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla. 

8. Postanowienie o uruchomieniu środków pochodzących z zabezpieczenia środków 
organ koncesyjny wydaje na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 7. 

9. Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla przekazuje 
organowi koncesyjnemu coroczne sprawozdanie z wydatkowania środków 
pochodzących z zabezpieczenia środków ustanowionego w formie innej niż opłata 
gwarancyjna w formie, zakresie i terminie określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 28h pkt 2. 

Art. 28f. 
1. W przypadku gdy: 

1) ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m ust. 1, 
2) z dodatku do planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku 

węgla, o którym mowa w art. 107a, 
3) z wniosków z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 127n ust. 1 oraz 

w art. 158 pkt 2 
– wynika, że zwiększyło się ryzyko związane z podziemnym składowaniem 
dwutlenku węgla po przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne 
składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla, organ koncesyjny może orzec, w drodze decyzji, o 
zwiększeniu wysokości zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1. W 
przypadku opłaty gwarancyjnej zwiększenie wysokości zabezpieczenia środków 
następuje przez wniesienie uzupełniającej opłaty gwarancyjnej. 
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2. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać zwiększenia wysokości zabezpieczenia 
środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, w tym wnieść uzupełniającą opłatę 
gwarancyjną, w terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1. Przepis art. 
28e ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 28g. 
1. Przedsiębiorca jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie środków, o 

którym mowa w art. 28e ust. 1, w wysokości określonej przez organ koncesyjny 
przez cały okres obowiązywania koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla. 

2. Zabezpieczenie środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, nie wygasa z chwilą 
utraty mocy koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla, jej cofnięcia albo 
stwierdzenia jej wygaśnięcia. 

3. Zabezpieczenie środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, ustanowione w formie 
opłaty gwarancyjnej, w tym uzupełniająca opłata gwarancyjna, nie wchodzi w skład 
masy upadłości. 

Art. 28h. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób ustalania wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa 
w art. 28a ust. 2, wysokości zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e 
ust. 1, oraz kryteria wyboru formy zabezpieczenia, 

2) formę, terminy przekazywania i zakres sprawozdań, o których mowa w art. 28c 
ust. 3 i art. 28e ust. 9 

– kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego i skutecznego zabezpieczenia 
realizacji celów, dla których jest ustanawiane zabezpieczenie, stabilnego źródła 
finansowania realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla po przekazaniu mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne 
składowisko dwutlenku węgla, efektywności i racjonalności wydatkowania środków oraz 
mając na uwadze potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.> 

 
Art. 31. 

1. [Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa również:] 
<Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo poszukiwanie 
lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla określa 
również:> 

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych; 
2) zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych 

w wyniku wykonywania robót geologicznych; 
3) wysokość opłaty za działalność określoną w koncesji. 

[2. Powierzchnia terenu objętego koncesją na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża 
kopaliny nie może przekroczyć 1200 km2.] 

<2. Powierzchnia terenu objętego koncesją na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża 
kopaliny albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla nie może przekroczyć 1200 km2.> 
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Art. 32. 

[1. Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji albo podziemne składowanie odpadów wyznacza również granice obszaru i 
terenu górniczego. 

2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna i 
projekt zagospodarowania złoża.] 

<1. Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża, podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne 
składowanie dwutlenku węgla wyznacza również granice obszaru i terenu 
górniczego. 

2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna i 
odpowiednio projekt zagospodarowania złoża albo plan zagospodarowania 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla.> 

3. Jeżeli nie zagraża to prawidłowemu wykorzystaniu złoża, obszar górniczy wyznaczony w 
koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża może obejmować część złoża. 

4. Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może określać: 
1) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w 

zakresie racjonalnej gospodarki złożem; 
2) warunki wtłaczania do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk 

górniczych, wód złożowych, wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych i 
solanek; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o 
opłatach za korzystanie ze środowiska. 

5. Koncesja udzielona przez starostę określa również sposób prowadzenia ruchu zakładu 
górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz sposób 
likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1. 

6. Koncesja na podziemne składowanie odpadów określa również typ podziemnego 
składowiska, rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do składowania oraz zakres i sposób 
monitorowania składowiska. 

<7. Koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla określa również: 
1) ilość oraz charakterystykę, w tym źródło pochodzenia, dwutlenku węgla, który 

będzie zatłaczany do podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
2) dopuszczalny skład strumienia dwutlenku węgla, który będzie zatłaczany do 

podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
3) informacje o jednostce hydrogeologicznej rozumianej jako fragment litosfery 

stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany system krążenia wód 
podziemnych, dający się opisać parametrami hydrogeologicznymi poziomów 
wodonośnych i rozdzielających je utworów półprzepuszczalnych; 

4) wartość ciśnienia granicznego w kompleksie podziemnego składowania 
dwutlenku węgla; 

5) maksymalną wydajność i ciśnienie zatłaczania dwutlenku węgla, który będzie 
zatłaczany do podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
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6) zakres i sposób monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla; 

7) minimalną wysokość zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a 
ust. 2, oraz zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1. 

8. Koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla zawiera informację, że 
w przypadku przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla 
zgodnie z art. 39a, nastąpi, z mocy prawa, bez odszkodowania, przeniesienie na 
rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 
4, oraz prawa własności zakładu górniczego. 

9. Koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla udziela się po doręczeniu 
organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia finansowego, o 
którym mowa w art. 28a ust. 2.> 

 
Art. 35. 

[1. Obszar górniczy podlega wpisowi do rejestru obszarów górniczych. Wpisu dokonuje się 
z urzędu, na podstawie decyzji wydawanych w sprawach określonych niniejszym 
działem.] 

<1. Obszar górniczy podlega wpisowi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych 
podziemnych składowisk dwutlenku węgla, o którym mowa w art. 152a ust. 1.> 

[2. Rejestr obszarów górniczych prowadzi państwowa służba geologiczna. 
3. Organ koncesyjny przekazuje prowadzącemu rejestr dokumenty stanowiące podstawę 

dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych. 
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dane 

podlegające wpisowi do rejestru obszarów górniczych, termin i tryb przekazywania 
dokumentów stanowiących podstawę wpisu, sposób prowadzenia rejestru, rodzaje 
dokumentów przechowywanych w rejestrze, a także termin przekazywania map obszarów 
górniczych przedsiębiorcy oraz właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi nadzoru 
górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw 
środowiska zapewni, aby rejestr stanowił szczegółową ewidencję wszystkich obszarów 
górniczych, a także zapewni terminowe przekazanie map obszarów górniczych 
przedsiębiorcy oraz właściwym organom.] 

6. Granice obszaru i terenu górniczego określonego w koncesji podlegają ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty w gminie. 

 
Art. 36. 

1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z 
bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką 
złożami kopalin, za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, organ 
koncesyjny przenosi, w drodze decyzji, koncesję na rzecz podmiotu, który: 

1) spełnia wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności 
gospodarczej; 

2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji; 
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3) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się 
prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo 
przyrzeczeniem uzyskania tych praw; 

4) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się 
prawem do korzystania z informacji geologicznej; 

5) wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej 
działalności. 

2. Wymaganie w zakresie wykazania się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej 
albo przyrzeczeniem uzyskania tego prawa nie dotyczy koncesji na wydobywanie węgla 
brunatnego. 

3. Przeniesienie koncesji następuje na wniosek podmiotu, który ubiega się o to 
przeniesienie. 

<3a. Przy przeniesieniu koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla podmiot, 
który ubiega się o przeniesienie tej koncesji, wskazuje proponowaną formę 
i wysokość zabezpieczenia finansowego na realizację poszczególnych obowiązków, 
o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4, oraz proponowaną formę i wysokość 
zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań, o których mowa w art. 
28e ust. 2, o ile dotychczasowe zabezpieczenie nie zostanie przeniesione na 
przedsiębiorcę, który ubiega się o przeniesienie koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla. Przepisy art. 28a ust. 8 i art. 28e ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3b. Jeżeli przeniesienie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla nie 
powoduje przeniesienia dotychczasowego zabezpieczenia finansowego, o którym 
mowa w art. 28a ust. 2, oraz zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 
1, organ koncesyjny, w drodze postanowienia, zwalnia te zabezpieczenia. 

3c. Organ koncesyjny doręcza postanowienie, o którym mowa w ust. 3b, także 
podmiotowi, który udzielił zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a 
ust. 2, oraz zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1.> 

4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia koncesji są przedsiębiorca oraz 
podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji. 

5. Przed przeniesieniem koncesji organ koncesyjny może zmienić formę, zakres lub sposób 
zabezpieczenia. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio. 

6. Przeniesienie koncesji następuje pod warunkiem przedstawienia przez podmiot, na który 
jest przenoszona koncesja, dowodu utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji 
zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości 
odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego 
przedsiębiorcę. 

7. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji 
wydanych na podstawie ustawy. 

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy przewidują następstwo prawne 
w zakresie decyzji. 

9. Ten, kto z mocy odrębnych przepisów wstąpił w prawa wynikające z decyzji wydanych 
na podstawie ustawy, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w te prawa 
przedstawić organowi właściwemu do jej podjęcia dowody potwierdzające następstwo 
prawne. 
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10. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 9, organ koncesyjny wzywa do 
niezwłocznego przedłożenia dowodów potwierdzających następstwo prawne. 

 
Art. 37. 

1. Jeżeli przedsiębiorca narusza wymagania ustawy, w szczególności dotyczące ochrony 
środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych 
w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej 
wykonywania, organ koncesyjny wzywa do niezwłocznego usunięcia naruszeń. Organ 
koncesyjny może, w drodze decyzji, określić termin i sposób usunięcia stwierdzonych 
naruszeń. 

2. Jeżeli przedsiębiorca nie usunął stwierdzonych naruszeń lub nie wykonał decyzji, o której 
mowa w ust. 1, organ koncesyjny może cofnąć koncesję lub ograniczyć jej zakres, bez 
odszkodowania. 

 
<Art. 37a. 

1. Organ koncesyjny cofa koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla także 
w przypadku: 

1) niedoręczenia organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia 
środków w terminie określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 28e 
ust. 5; 

2) niedokonania zwiększenia wysokości zabezpieczenia finansowego albo 
zabezpieczenia środków w terminie określonym w decyzji, o której mowa 
odpowiednio w art. 28b ust. 1 i w art. 28f ust. 1; 

3) nieuzupełnienia zabezpieczenia finansowego zgodnie z art. 28a ust. 10; 
4) wygaśnięcia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 28a ust. 2, 

ustanowionego w formie innej niż środki pieniężne albo zabezpieczenia 
środków, o którym mowa w art. 28e ust. 1, ustanowionego w formie innej niż 
opłata gwarancyjna. 

2. Organ koncesyjny może, biorąc pod uwagę ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 
środowiska, a także potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zmienić 
albo cofnąć, bez odszkodowania, koncesję na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla: 

1) w razie istotnych zmian planu zagospodarowania podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla, mających bezpośredni wpływ na warunki określone w 
koncesji; 

2) w przypadku uzyskania informacji o wycieku dwutlenku węgla, jego 
wydostaniu się poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lub 
uzyskania informacji o nieprawidłowościach w procesie zatłaczania lub 
składowania dwutlenku węgla albo w kompleksie podziemnego składowania 
dwutlenku węgla; 

3) w przypadku gdy: 
a) ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m 

ust. 1 lub 
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b) z wniosków z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 127n ust. 1 
oraz w art. 158 pkt 2 

– wynika niezgodność prowadzonej działalności z warunkami określonymi 
w koncesji, planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku 
węgla lub planie ruchu zakładu górniczego lub ryzyko wystąpienia wycieku 
dwutlenku węgla; 

4) z uwagi na zagrożenie wynikające ze stosowania technologii wychwytu i 
składowania dwutlenku węgla dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz dla 
środowiska, a także małą skuteczność i przydatność stosowania tej technologii w 
zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla; 

5) gdy okaże się to konieczne w świetle najnowszych odkryć naukowych i postępu 
technicznego. 

3. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.> 
 

Art. 39. 
[1. Cofnięcie koncesji, jej wygaśnięcie lub utrata jej mocy, bez względu na przyczynę, nie 

zwalnia dotychczasowego przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony 
środowiska i likwidacji zakładu górniczego.] 

<1. Cofnięcie koncesji, jej wygaśnięcie lub utrata jej mocy, bez względu na przyczynę, 
nie zwalnia dotychczasowego przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących 
ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego, z zastrzeżeniem art. 39a 
ust. 1.> 

2. Zakres i sposób wykonania obowiązków określonych w ust. 1 ustala się w planie ruchu 
likwidowanego zakładu górniczego. Jeżeli nie stosuje się przepisów o planach ruchu 
zakładu górniczego, zakres i sposób wykonania obowiązków określonych w ust. 1 ustala 
organ koncesyjny w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji, po uzgodnieniu z 
wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). 

3. 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 właściciel 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. 

4. Do podmiotu, na który nałożono obowiązki określone w ust. 1 i 3, stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorcy. 

 
<Art. 39a. 

1. W przypadku cofnięcia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla albo 
jej wygaśnięcia z powodów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3–5, Krajowy 
Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla przejmuje 
odpowiedzialność za podziemne składowisko dwutlenku węgla. 

2. Przejęcie przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla następuje 
z dniem określonym w decyzji o cofnięciu koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla albo stwierdzającej jej wygaśnięcie. 
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3. Z dniem przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla 
następuje, z mocy prawa, bez odszkodowania, przeniesienie na rzecz Skarbu 
Państwa prawa do nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, oraz prawa 
własności zakładu górniczego. 

4. Z dniem przejęcia odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla 
Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla wstępuje 
w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z decyzji 
dotyczących prowadzenia zakładu górniczego. 

5. Z dniem przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla 
dotychczasowy przedsiębiorca jest obowiązany do niezwłocznego przekazania 
Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla 
dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności polegającej na podziemnym 
składowaniu dwutlenku węgla. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ koncesyjny potwierdza, w drodze 
decyzji, nabycie prawa do nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, 
oraz prawa własności zakładu górniczego. Ostateczna decyzja stanowi podstawę do 
dokonania wpisów do ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków. 

Art. 39b. 
W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla, z zastrzeżeniem art. 39c, Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla zamyka podziemne składowisko dwutlenku węgla. Przepisy art. 107a 
ust. 2, art. 127i ust. 2 oraz art. 129 ust. 1–5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 39c. 
1. Jeżeli z dokumentacji geologicznej, planu zagospodarowania podziemnego 

składowiska dwutlenku węgla, planu ruchu zakładu górniczego oraz ze 
sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m ust. 1, 
wynika, że istnieje techniczna możliwość i ekonomiczna opłacalność dalszego 
zatłaczania dwutlenku węgla do podziemnego składowiska dwutlenku węgla, 
Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla utrzymuje 
zakład górniczy w gotowości do czasu udzielenia nowej koncesji na podziemne 
składowanie dwutlenku węgla w danym podziemnym składowisku dwutlenku węgla, 
jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przejęcia przez niego 
odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a. 
Przepisy art. 127i ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku udzielenia nowej koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla, przeniesienie prawa do nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, 
oraz prawa własności zakładu górniczego na nowego przedsiębiorcę następuje po 
cenach rynkowych, na podstawie umowy sprzedaży. 

3. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4, 
zakładu górniczego lub prawa użytkowania wieczystego, po pomniejszeniu o koszty 
poniesione przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla w związku z przejęciem przez niego odpowiedzialności za podziemne 
składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a, są przekazywane podmiotowi, 
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który w chwili tego przejęcia był właścicielem albo użytkownikiem wieczystym 
odpowiednio nieruchomości i zakładu górniczego. 

4. W przypadku braku możliwości przekazania środków, o których mowa w ust. 3, 
podmiotom, o których mowa w tym przepisie, są one przekazywane do depozytu 
sądowego na okres 10 lat. 

5. Do kosztów ponoszonych przez Krajowego Administratora Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla w związku z przejęciem przez niego 
odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a 
zalicza się: 

1) w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 27a ust. 4 pkt 4 – podatek od 
nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; 

2) w przypadku zakładu górniczego – koszty utrzymania zakładu górniczego 
w gotowości, w tym koszty: 

a) zabezpieczenia odwiertów i instalacji przez zamknięcie zasuw na głowicach 
odwiertów, z wyjątkiem awaryjnych, oraz rozpięcie połączeń rurociągów 
z odwiertami lub zastąpienie dwutlenku węgla w rurociągach gazem 
inertnym, 

b) zabezpieczenia odwiertów i instalacji przed dostępem osób 
nieuprawnionych oraz zapewnienia stałego ich nadzorowania, 

c) kontroli zagłowiczenia odwiertów i instalacji, 
d) konserwacji i ewentualnych bieżących napraw głowic, odwiertów, 

rurociągów i instalacji, 
e) usuwania ewentualnych awarii, 
f) prowadzenia monitoringu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, 
g) prowadzenia bieżącej dokumentacji podjętych czynności oraz stałej analizy 

wyników pomiarów i obserwacji, w tym wykonywanych w ramach 
monitoringu, 

h) stanowiące należności dla pracowników zakładu górniczego.> 
 

Art. 40. 
<1.> Kopie decyzji wydawanych na podstawie niniejszego działu niezwłocznie doręcza się 

właściwym miejscowo organom koncesyjnym, organom nadzoru górniczego, wójtom 
(burmistrzom, prezydentom miast) oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Kopie decyzji dotyczących obszarów morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej niezwłocznie doręcza się właściwemu terenowemu organowi administracji 
morskiej. 

<2. Kopie decyzji wydawanych na podstawie niniejszego działu dotyczących 
podziemnego składowania dwutlenku węgla organ koncesyjny doręcza także 
niezwłocznie Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla oraz przesyła do wiadomości Komisji Europejskiej.> 
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Art. 50. 
1. Osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu 

pracami geologicznymi powinny posiadać kwalifikacje określone ustawą. 
2. Ustala się następujące kategorie kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozorowania i 

kierowania pracami geologicznymi: 
1) kategoria I - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów; 
2) kategoria II - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością 

górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód 
termalnych i solanek, a także poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych 
prawem własności nieruchomości gruntowej; 

3) kategoria III - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem 
własności nieruchomości gruntowej; 

[4) kategoria IV - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód 
leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych 
związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, 
wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami 
wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na 
wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym 
bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem 
odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów 
ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu 
odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i 
dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także 
projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;] 

<4) kategoria IV – poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, 
w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków 
hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień w 
celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem 
odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć 
mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich 
zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji 
lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na 
powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, 
ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, 
zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów 
górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu 
wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów 
obserwacyjnych;> 

5) kategoria V - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z 
wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków 
hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień 
budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących 
negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich 
zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub 
podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, 
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ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz 
wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła 
Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych; 

[6) kategoria VI - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: 
zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym 
posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, 
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego 
składowania odpadów, a także składowania odpadów na powierzchni;] 

<6) kategoria VI – określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: 
zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, 
w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych 
i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania 
substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na 
powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku 
węgla;> 

7) kategoria VII - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: 
zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z 
wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz 
budownictwa wodnego; 

8) kategoria VIII - wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i 
dokumentowaniem tych prac, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach 
pozostałych kategorii kwalifikacji; 

9) kategoria IX - kierowanie i wykonywanie w terenie badań geofizycznych, w tym 
badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, 
wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań; 

10) kategoria X - kierowanie i wykonywanie w terenie badań geofizycznych wraz z 
projektowaniem i dokumentowaniem tych badań, z wyjątkiem badań sejsmicznych i 
geofizyki wiertniczej; 

11) kategoria XI - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami 
geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych; 

12) kategoria XII - kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza 
granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo 
gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m. 

3. Kwalifikacje określone w ust. 2 pkt 1-5 i 8 upoważniają do wykonywania i kierowania 
pracami geologicznymi prowadzonymi w celach naukowych i badawczych. 

 
Art. 53. 

1. Osoby wykonujące czynności: 
1) kierownika oraz zastępcy kierownika ruchu zakładu górniczego albo zakładu w 

następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów górniczych, 
następujących rodzajach czynnych albo likwidowanych zakładów wykonujących 
roboty geologiczne oraz następujących rodzajach zakładów prowadzących 
działalność określoną w art. 2 ust. 1: 

a) w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, 
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b) w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali, 
c) w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż 

węgiel kamienny i rudy metali, 
d) w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub 

wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych, 
e) w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków 

strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny, 
f) w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami 

wiertniczymi, 
g) w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne 

niż węglowodory, 
h) w zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe 

magazynowanie substancji, 
i) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą podziemną, 
j) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów 

metodą otworową, 
<ja) w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku 

węgla,> 
k) w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną, 
l) w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową, 
m) w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową, 
n) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 5, 
o) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 5, 
p) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lub 5, 
q) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 lub 5, 

2) kierownika oraz zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w 
pkt 1, 

3) w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych 
rodzajach zakładów górniczych albo zakładów wymienionych w pkt 1, 

4) w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w poszczególnych rodzajach 
zakładów górniczych wymienionych w pkt 1 lit. a-c, 

5) mierniczego górniczego: 
a) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w 

art. 2 ust. 1, 
b) w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, 

6) geologa górniczego: 
a) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w 

art. 2 ust. 1, 
b) w zakładach górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, 
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7) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, 
8) kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, 
9) specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, 

10) specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego 
- są obowiązane posiadać kwalifikacje określone ustawą. 

2. Osoby wykonujące czynności w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego w 
poszczególnych rodzajach zakładów górniczych wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. d-m 
albo zakładów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. n-q są obowiązane posiadać określane 
przez przedsiębiorcę albo podmiot, który uzyskał inną niż koncesja decyzję stanowiącą 
podstawę wykonywania działalności wykonywanej ustawą, przygotowanie i 
doświadczenie zawodowe do wykonywania tych czynności, a także znajomość: 

1) przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w 
ruchu zakładu górniczego, 

2) zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu określonego rodzaju zakładów 
górniczych i występujących w nich zagrożeń 

- w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności. 
3. Czynności kierownika ruchu, zastępcy kierownika ruchu, kierownika działu ruchu oraz 

zastępcy kierownika działu ruchu są czynnościami w kierownictwie ruchu, a czynności 
kierownika działu ruchu oraz zastępcy kierownika działu ruchu - czynnościami w 
kierownictwie działu ruchu. 

4. Osobami wykonującymi czynności kierownictwa w podmiotach zawodowo trudniących 
się ratownictwem górniczym są: 

1) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik okręgowej stacji 
ratownictwa górniczego, a także ich zastępcy - w podmiotach wykonujących 
czynności dla podziemnych zakładów górniczych; 

2) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca - w podmiotach 
wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady 
górnicze. 

5. Osobami wykonującymi czynności specjalistów w podmiotach zawodowo trudniących się 
ratownictwem górniczym są: 

1) kierownik dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych oraz kierownik 
zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności 
dla podziemnych zakładów górniczych; 

2) kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego oraz kierownik 
zawodowych pogotowi specjalistycznych - w podmiotach wykonujących czynności 
dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze. 

6. Osobami wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego są: 
1) w podziemnych zakładach górniczych: 

a) górnik strzałowy, 
b) wydawca środków strzałowych, 
c) instruktor strzałowy, 
d) sygnalista szybowy, 
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e) maszynista maszyn wyciągowych, 
f) rewident urządzeń wyciągowych, 
g) operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, 

maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do 
stawiania obudowy kotwowej, 

h) operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, 
pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych, 

i) maszynista: lokomotyw pod ziemią, kolejek podwieszanych pod ziemią lub 
kolejek spągowych pod ziemią, 

j) rewident urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa, 
k) spawacz, 
l) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 
m) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV; 

2) w odkrywkowych zakładach górniczych: 
a) strzałowy, 
b) wydawca środków strzałowych, 
c) spawacz, 
d) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 
e) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV; 

3) [w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi:] 
<w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, 
w zakładach wykonujących roboty geologiczne w ramach poszukiwania 
i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 
w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku 
węgla:> 

a) strzałowy, 
b) wydawca środków strzałowych, 
c) spawacz, 
d) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, 
e) elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
f) mechanik wiertni, 
g) operator agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do 

intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. 
 

Art. 58. 
1. Stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności: 

1) kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań, wentylacji, 
energomechanicznego, energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych, 
mierniczego, geologicznego oraz ochrona środowiska, a także czynności w wyższym 
dozorze ruchu w specjalności: górniczej, geofizycznej, górnicze wyciągi szybowe, 
mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej - maszyn i urządzeń 
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dołowych, elektrycznej - teletechnicznej i automatyki, mierniczej, geologicznej, 
budowlanej oraz ochrona środowiska - w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny, w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających rudy metali, w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, w zakładach 
górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, w 
zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną albo w 
poszczególnych rodzajach zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 
ust. 1, 

2) w średnim oraz niższym dozorze ruchu w specjalności: górniczej, geofizycznej, 
górnicze wyciągi szybowe, mechanicznej - maszyn i urządzeń dołowych, 
elektrycznej - maszyn i urządzeń dołowych, elektrycznej - teletechnicznej i 
automatyki, mierniczej, geologicznej, budowlanej oraz ochrona środowiska - w 
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w 
podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali oraz w 
podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel i 
rudy metali, 

3) kierownika ruchu - w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel 
brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych, w 
odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków 
strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny albo w zakładach wykonujących 
roboty geologiczne metodą odkrywkową, kierowników działów ruchu: górniczego, 
energomechanicznego, mierniczego, geologicznego oraz ochrona środowiska - w 
odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny lub 
wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych albo w zakładach 
wykonujących roboty geologiczne metodą odkrywkową, kierowników działów 
ruchu: górniczego, energomechanicznego oraz ochrona środowiska - w 
odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków 
strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny, a także czynności w wyższym 
dozorze ruchu w specjalności: górniczej, mierniczej, geologicznej, budowlanej oraz 
ochrona środowiska - w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających 
węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych, w 
odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających bez użycia środków 
strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny albo w zakładach wykonujących 
roboty geologiczne metodą odkrywkową, 

4) kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, 
energomechanicznego, mierniczego, geologicznego oraz ochrona środowiska, a 
także czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności: górniczej, mierniczej, 
geologicznej, budowlanej oraz ochrona środowiska - w zakładach górniczych 
wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi, w zakładach górniczych 
wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory, w 
zakładach górniczych prowadzących podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji albo w zakładach górniczych prowadzących podziemne składowanie 
odpadów metodą otworową, 

5) kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: wiertniczego, geofizyka i 
technika strzałowa, energomechanicznego, mierniczego, geologicznego oraz ochrona 
środowiska, a także czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności: 
wiertniczej, geofizyka i technika strzałowa, mierniczej, geologicznej, budowlanej 
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oraz ochrona środowiska - w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą 
otworową 

- następuje w drodze świadectwa wydanego przez dyrektora okręgowego urzędu 
górniczego. 

2. Stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania czynności: 
1) kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego - w podziemnych zakładach 

górniczych wydobywających węgiel kamienny, w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających rudy metali, w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, w zakładach 
górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów metodą podziemną, w 
zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą podziemną albo w 
poszczególnych rodzajach zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 
ust. 1, 

<1a) kierownika ruchu oraz kierowników działów ruchu: górniczego, 
energomechanicznego, mierniczego, geologicznego oraz ochrona środowiska, 
a także czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności: górniczej, 
mierniczej, geologicznej, budowlanej oraz ochrona środowiska – w zakładach 
górniczych prowadzących podziemne składowanie dwutlenku węgla,> 

2) mierniczego górniczego - w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących 
działalność określoną w art. 2 ust. 1 albo w zakładach górniczych innych niż 
podziemne zakłady górnicze, 

3) geologa górniczego - w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących 
działalność określoną w art. 2 ust. 1 albo w zakładach górniczych innych niż 
podziemne zakłady górnicze, 

4) geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, 
5) kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kierownika okręgowej stacji 

ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem 
górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych, albo 
kierownika jednostki ratownictwa górniczego - w podmiotach zawodowo 
trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów 
górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze 

- następuje w drodze świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego. 

 
Art. 81. 

1. [Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo 
uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar 
rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:] <Ten, kto uzyskał koncesję na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub 
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo decyzję 
o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót 
geologicznych właściwemu:> 

1) organowi administracji geologicznej; 
2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a na obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej - terenowemu organowi administracji morskiej; 
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3) organowi nadzoru górniczego - jeżeli do robót geologicznych stosuje się wymagania 
dotyczące ruchu zakładu górniczego. 

2. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym 
terminem rozpoczęcia robót geologicznych, określając zamierzone terminy rozpoczęcia i 
zakończenia robót geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczące robót 
geologicznych oraz imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także 
numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności. 

 
Art. 82. 

1. [Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo 
uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, ma obowiązek:] <Ten, kto 
uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, ma obowiązek:> 

1) bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych oraz ich wyników; 
2) przekazywania właściwemu organowi administracji geologicznej informacji 

geologicznych; 
3) przekazywania właściwemu organowi administracji geologicznej próbek uzyskanych 

w wyniku robót geologicznych wraz z wynikami ich badań, w przypadku: 
a) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, 
b) wykonania otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego 

podłoża[.]<,> 
<c) poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla.> 
2. Obowiązkowi przekazywania próbek mogą podlegać próbki uzyskane w wyniku robót 

geologicznych w innych przypadkach niż określone w ust. 1 pkt 3, jeżeli przedstawiają 
one wartość naukową. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, obowiązek przekazywania próbek nakłada się 
w koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo decyzji o 
zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. 

4. Zakres i harmonogram przekazywania informacji geologicznych oraz próbek określa 
odpowiednio koncesja albo decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. 

 
Art. 83. 

[1. Jeżeli wymagają tego potrzeby bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska lub 
rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w tym racjonalnej gospodarki złożami kopalin, 
właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, może nakazać temu, kto 
uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo decyzję o 
zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, wykonanie, za wynagrodzeniem, 
dodatkowych czynności, w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania 
dodatkowych próbek.] 

<1. Jeżeli wymagają tego potrzeby bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska 
lub rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w tym racjonalnej gospodarki złożami 
kopalin, właściwy organ administracji geologicznej, w drodze decyzji, może nakazać 
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temu, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 
koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, 
wykonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych czynności, w szczególności robót, 
badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek.> 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zastępuje koncesję albo projekt robót geologicznych. 
3. W przypadku sporu wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala sąd 

powszechny. 
 

[Art. 86. 
Do robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, a także robót 
geologicznych służących innym celom wykonywanych z użyciem środków strzałowych albo 
wykonywanych na głębokości większej niż 100 m albo wykonywanych na obszarze górniczym 
utworzonym w celu wykonywania działalności metodą robót podziemnych albo metodą 
otworów wiertniczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakładu górniczego i jego 
ruchu oraz ratownictwa górniczego.] 

<Art. 86. 
Do robót geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin oraz 
poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
a także robót geologicznych służących innym celom wykonywanych z użyciem środków 
strzałowych albo wykonywanych na głębokości większej niż 100 m albo wykonywanych 
na obszarze górniczym utworzonym w celu wykonywania działalności metodą robót 
podziemnych albo metodą otworów wiertniczych, stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące zakładu górniczego i jego ruchu oraz ratownictwa górniczego.> 

 
Art. 90. 

1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 
1) ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych; 
2) określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: 

a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, 
b) wtłaczaniem wód do górotworu, 
c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, 
d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody 

podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, 
e) podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym 

składowaniem odpadów, 
f) składowaniem odpadów na powierzchni, 
g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, 
h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów 

górniczych[.]<,> 
<i) podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.> 
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2. Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, określa w 
szczególności: 

1) budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru; 
2) warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw 

wodonośnych określonego poziomu; 
3) informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości 

wód; 
4) możliwości poboru wód; 
5) granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych; 
6) przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości 

gruntowych, związane z działalnością, na potrzeby której jest sporządzana 
dokumentacja. 

 
Art. 91. 

1. Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków 
geologiczno-inżynierskich na potrzeby: 

1) zagospodarowania przestrzennego; 
2) posadawiania obiektów budowlanych; 
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego 

składowania odpadów; 
4) składowania odpadów na powierzchni[.]<;> 
<5) podziemnego składowania dwutlenku węgla.> 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności: 
1) budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża 

budowlanego lub określonej przestrzeni; 
2) przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć; 
3) prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, 

funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć - jeżeli nie istnieje 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
Art. 93. 

 1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, przedkłada się 
właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach oraz w postaci 
dokumentu elektronicznego. 

2. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, zatwierdza, w drodze 
decyzji, właściwy organ administracji geologicznej. 

3. Jeżeli dokumentacja geologiczna, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, nie odpowiada 
wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy 
organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia. 
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4. Zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, dokonuje się 
przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji 
geologicznej stosuje się ust. 1-3. 

<4a. Dodatek do dokumentacji geologicznej będącej podstawą udzielenia koncesji na 
podziemne składowanie dwutlenku węgla sporządza się również: 

1) w przypadku zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
2) po likwidacji zakładu górniczego i przeprowadzeniu monitoringu zamkniętego 

podziemnego składowiska dwutlenku węgla, przez okres nie krótszy niż 20 lat, 
a przed przekazaniem odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko 
dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla. 

4b. W dodatku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, wskazuje się, że: 
1) zachowanie dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego składowiska 

dwutlenku węgla odpowiada zachowaniu modelowemu określonemu 
w dokumentacji geologicznej; 

2) nie ma wycieku dwutlenku węgla lub dwutlenek węgla nie wydostaje się poza 
kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

3) sytuacja kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla zmierza 
w kierunku długoterminowej stabilności. 

4c. W dodatku, o którym mowa w ust. 4a pkt 2, określa się charakterystykę warunków 
geologicznych zaobserwowanych podczas eksploatacji podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla, likwidacji zakładu górniczego i prowadzenia monitoringu po 
zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, uwzględniając w 
szczególności: 

1) zgodność zachowania dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla z jego zachowaniem modelowym określonym w 
dokumentacji geologicznej; 

2) charakterystykę szczelności zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku 
węgla i zlikwidowanej instalacji zatłaczającej oraz instalacji służącej do 
prowadzenia monitoringu; 

3) długoterminową stabilność w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku 
węgla.> 

5. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic między dokumentacją geologiczną, o której 
mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, a stanem rzeczywistym, w tym warunkami 
zagospodarowania wód podziemnych, właściwy organ administracji geologicznej może, 
w drodze decyzji, nakazać zmianę dokumentacji geologicznej, a w razie potrzeby - 
wykonanie dodatkowych prac geologicznych. Decyzja ta określa termin przedłożenia 
dodatku do dokumentacji geologicznej. 

6. W razie potrzeby decyzja nakazująca wykonanie dodatkowych prac geologicznych 
zastępuje koncesję albo projekt robót geologicznych. 

7. Dokumentacja geologiczna, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, nie wymaga uzyskania 
zatwierdzenia w drodze decyzji. 

8. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, sporządza się w 3 
egzemplarzach, w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się 
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odpowiednio organowi administracji geologicznej, który udzielił koncesji, zatwierdził 
projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych. 

 
[Art. 95. 

1. Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach 
projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód 
podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy 
organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopalin obowiązkowo 
wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy.] 

<Art. 95. 
1. Udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w 

granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa. 

2. W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy 
organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz 
obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 
obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.> 

 
Art. 96. 

1. [Po upływie terminu określonego w art. 95 ust. 2 wojewoda wprowadza obszar 
udokumentowanego złoża kopalin do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze.] 
<Po upływie terminu określonego w art. 95 ust. 2 wojewoda wprowadza obszar 
udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie 
zastępcze.> Sporządzone w tym trybie studium wywołuje skutki prawne takie jak 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

2. Koszty sporządzenia studium ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie 
zastępcze. 

3. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym mowa 
w ust. 1, sąd administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia 
skargi do sądu. 

4. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 
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Art. 99. 
1. Prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi Państwa. 
2. Temu, kto, ponosząc koszt prac prowadzonych w wyniku decyzji wydanych na podstawie 

ustawy, uzyskał informację geologiczną, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania 
z niej. 

3. W okresie 5 lat od dnia utraty mocy decyzji, na podstawie której wykonano prace będące 
źródłem informacji, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wyłączne prawo 
do korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania się o wykonywanie 
działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2. 

[4. Jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 3 ten, komu przysługuje wyłączne 
prawo do korzystania z informacji geologicznej, uzyskał decyzję stanowiącą podstawę 
wykonywania działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2, zachowuje wyłączne prawo 
do korzystania z informacji geologicznej przez czas określony w takiej decyzji oraz 
dodatkowo przez 2 lata od dnia utraty jej mocy.] 

<4. Jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 3 ten, komu przysługuje 
wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej, uzyskał decyzję 
stanowiącą podstawę wykonywania działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2, 
zachowuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej przez czas 
określony w takiej decyzji oraz dodatkowo przez 2 lata od dnia utraty jej mocy.> 

<4a. W przypadku wykonywania działalności polegającej na podziemnym składowaniu 
dwutlenku węgla wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej wygasa z 
mocy prawa z chwilą przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko 
dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a lub przekazania mu odpowiedzialności za 
zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j.> 

5. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, prawem do informacji geologicznej rozporządza Skarb 
Państwa. 

6. Ten, komu przysługują prawa określone w ust. 2-4, może rozporządzać nimi w granicach 
określonych tymi przepisami. 

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym artykułem do praw określonych w ust. 6 stosuje 
się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dzierżawy. 

 
Art. 100. 

1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 3, korzystanie z informacji geologicznej, do 
której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne. 

2. Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w 
celu wykonywania działalności w zakresie: 

1) wydobywania kopalin ze złóż, 
[2) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego 

składowania odpadów,] 
<2) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 

składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,> 
3) w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne 



- 38 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

- następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem. 
3. Korzystanie z informacji geologicznej, związane z badaniem powodującym uszkodzenie, 

zniszczenie lub zużycie próbki geologicznej, a także związane z udostępnieniem danych 
geologicznych, bez względu na cel korzystania, następuje, w drodze umowy, za 
wynagrodzeniem. 

4. Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi 
wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac 
geologicznych sfinansowana przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji. 
Przed zawarciem umowy Skarb Państwa dokonuje weryfikacji wyceny. 

5. Wycenę, o której mowa w ust. 4, mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do 
wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi stwierdzone w kategorii 
odpowiadającej rodzajowi wycenianej informacji geologicznej. 

6. Jeżeli informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest 
zawarta w dokumentacji geologicznej, rozporządzenie nią następuje wyłącznie na czas 
oznaczony. 

7. Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie 
określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, wykonuje minister właściwy do spraw 
środowiska. 

8. Zadania Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie 
określonym w ust. 2 pkt 3, wykonuje marszałek województwa. 

9. Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej należącej do Skarbu 
Państwa stanowią dochód budżetu państwa. 

10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem; 
2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej; 
3) metody szacowania wartości informacji geologicznej; 
4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen. 

11. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 10, minister właściwy do spraw 
środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia łatwego dostępu do informacji 
geologicznej oraz kompletności informacji objętych wnioskiem. W rozporządzeniu tym 
minister właściwy do spraw środowiska zróżnicuje metody szacowania informacji 
geologicznej i zakres ich stosowania oraz szczegółowe wymagania dotyczące wycen w 
zależności od rodzaju i formy informacji geologicznej, sposobu i zakresu korzystania z 
niej, a w przypadku informacji geologicznej dotyczącej złóż kopalin - uwzględni także 
różnice w jakości informacji ze względu na czas jej pozyskania, stopień rozpoznania 
złoża oraz stopień jego wyeksploatowania. 

 
Art. 104. 

1. Obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne 
skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić 
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miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów o 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

[3. Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji określa się w 
opracowaniu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a także na podstawie projektu zagospodarowania 
złoża.] 

<3. Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji określa się 
w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na podstawie 
odpowiednio projektu zagospodarowania złoża albo planu zagospodarowania 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla.> 

4. Plan, o którym mowa w ust. 2, niezależnie od wymagań określonych odrębnymi 
przepisami, powinien zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w 
granicach terenu górniczego w celu: 

1) wykonania działalności określonej w koncesji; 
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 
3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych. 

5. Plan, o którym mowa w ust. 2, może w szczególności określić: 
1) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego 

ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być dozwolony tylko w 
sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów; 

2) obszary wyłączone z zabudowy bądź takie, w granicach których zabudowa jest 
dozwolona tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań; koszt spełnienia tych 
wymagań ponosi przedsiębiorca. 

6. Koszty sporządzenia projektu planu, o którym mowa w ust. 2, ponosi przedsiębiorca. 
 

Art. 107. 
1. Jeżeli nie sprzeciwia się to warunkom określonym w koncesji, przedsiębiorca może 

dokonać zmiany projektu zagospodarowania złoża. Zmiany dokonuje się w formie 
dodatku do projektu. 

2. Przedsiębiorca przedkłada dodatek do projektu zagospodarowania złoża organowi 
koncesyjnemu na co najmniej 30 dni przed terminem realizacji zamierzonych zmian. 

3. Jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska, 
przed upływem 30 dni od dnia doręczenia dodatku do projektu zagospodarowania złoża, 
organ koncesyjny, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji. 

 
<Art. 107a. 

1. Jeżeli nie sprzeciwia się to warunkom określonym w koncesji na podziemne 
składowanie dwutlenku węgla, przedsiębiorca może dokonać zmiany planu 
zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, przy której 
uwzględnia się najlepsze dostępne techniki i pojawiające się usprawnienia 
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technologiczne oraz analizę ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, w tym 
ryzyko wystąpienia wycieku dwutlenku węgla. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonać zmiany planu zagospodarowania 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla: 

1) co 5 lat od dnia udzielenia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla 
– w celu aktualizacji zawartych w nim informacji, z uwzględnieniem przesłanek, 
o których mowa w ust. 1; 

2) przed zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla i 
przystąpieniem do likwidacji zakładu górniczego – w celu dokonania 
podsumowania prowadzonej działalności i sporządzenia planu ruchu 
likwidowanego zakładu górniczego. 

3. Zmiany planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla 
dokonuje się w formie dodatku do planu. 

4. Do zmiany planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla 
przepis art. 27a ust. 5 stosuje się odpowiednio, przy czym przedsiębiorca przedkłada 
dodatek do planu właściwemu organowi nadzoru górniczego na co najmniej 60 dni 
przed terminem realizacji zamierzonych zmian.> 

 
Art. 108. 

1. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza przedsiębiorca, odrębnie dla każdego zakładu 
górniczego. 

2. Plan ruchu zakładu górniczego określa: 
1) strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie 

stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu; 
2) szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia: 

a) wykonywania działalności objętej koncesją, 
b) bezpieczeństwa powszechnego, 
c) bezpieczeństwa pożarowego, 
d) bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) racjonalnej gospodarki złożem, 
f) ochrony elementów środowiska, 
g) ochrony obiektów budowlanych, 
h) zapobiegania szkodom i ich naprawy. 

<2a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku 
węgla określa również przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym: 

1) przedsięwzięcia mające na celu zapobieżenie wystąpieniu wycieków dwutlenku 
węgla oraz wydostaniu się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, a także przedsięwzięcia mające na celu 
zapobieżenie innym nieprawidłowościom w procesie podziemnego składowania 
dwutlenku węgla, które mogą powodować zagrożenie  bezpieczeństwa 
powszechnego lub zdrowia i życia ludzi oraz środowiska; 
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2) działania naprawcze; 
3) przedsięwzięcia, które będą podejmowane po zamknięciu podziemnego 

składowiska dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem ich 
uwarunkowań technicznych.> 

3. [Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych 
w koncesji oraz projekcie zagospodarowania złoża, a w przypadku:] <Plan ruchu 
zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w 
koncesji oraz odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża albo w planie 
zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku:> 

1) robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - z 
uwzględnieniem warunków określonych w projekcie robót geologicznych; 

2) działalności określonej w art. 2 ust. 1 - z uwzględnieniem warunków lokalnych jej 
prowadzenia. 

[4. Jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty związane 
z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych albo jeżeli 
obszary górnicze sąsiadują ze sobą, w planie ruchu zakładu górniczego uwzględnia się 
zachodzące współzależności oraz przewiduje się odpowiednie środki, w tym 
organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy i 
bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych złóż kopalin i innych 
elementów środowiska.] 

<4. Jeżeli w granicach obszaru górniczego są planowane bądź prowadzone roboty 
związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wód podziemnych, 
poszukiwaniem lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla albo jeżeli obszary górnicze sąsiadują ze sobą, w planie ruchu 
zakładu górniczego uwzględnia się zachodzące współzależności oraz przewiduje się 
odpowiednie środki, w tym organizacyjne i techniczne, niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony poszczególnych 
złóż kopalin i innych elementów środowiska.> 

5. Jeżeli zakład górniczy składa się z co najmniej 2 części prowadzących samodzielnie ruch, 
w planie ruchu tego zakładu określa się dane objęte planem odrębnie w odniesieniu do 
poszczególnych jego części. 

6. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres od 2 do 6 lat albo na cały 
planowany okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest on krótszy. 

<6a. Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku 
węgla sporządza się na okres 5 lat albo na cały planowany okres prowadzenia 
ruchu, jeżeli jest on krótszy.> 

7. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się organowi 
nadzoru górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót objętych planem, a 
jeżeli roboty objęte planem będą wykonywane w granicach właściwości miejscowej co 
najmniej 2 organów nadzoru górniczego - organowi nadzoru górniczego właściwemu dla 
siedziby zakładu górniczego. 

<7a. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego prowadzącego 
podziemne składowanie dwutlenku węgla przedkłada się właściwemu organowi 
nadzoru górniczego.> 
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8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 
30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót. 

9. Do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego dołącza się: 
1) 2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu 

górniczego, który będzie realizował plan; 
2) odpisy wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, w 

szczególności dotyczących ochrony środowiska. 
[10. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przekazuje się do 

wglądu odpis koncesji oraz projekt zagospodarowania złoża, a w przypadku robót 
geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji - projekt robót 
geologicznych.] 

<10. Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przekazuje się 
do wglądu odpis koncesji oraz odpowiednio projekt zagospodarowania złoża albo 
plan zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, a w przypadku 
robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji – projekt robót 
geologicznych.> 

11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze 
decyzji, po uzyskaniu opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji 
zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego. 

 
[Art. 110. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania dotyczące treści planu ruchu zakładu górniczego oraz planu ruchu 
likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego, różnicując je zależnie 
od rodzaju i metody prowadzonej działalności oraz uwzględniając specyfikę działalności 
wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się 
potrzebą zapewnienia wymagań określonych w art. 108 ust. 2 oraz art. 129 ust. 1, a także 
określi elementy planu ruchu zakładu górniczego, których zmiany dokonuje się w trybie 
uproszczonym, kierując się potrzebą zapewnienia wymagań określonych w art. 109 ust. 1 
pkt 2.] 

<Art. 110. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania dotyczące treści planu ruchu zakładu górniczego oraz planu ruchu 
likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego, różnicując je 
zależnie od rodzaju i metody prowadzonej działalności oraz uwzględniając specyfikę 
działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
kierując się potrzebą zapewnienia wymagań określonych w art. 108 ust. 2 i 2a oraz w 
art. 129 ust. 1, a także określi elementy planu ruchu zakładu górniczego, których zmiany 
dokonuje się w trybie uproszczonym, kierując się potrzebą zapewnienia wymagań 
określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2.> 
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Art. 116. 
1. [Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność określoną w art. 21 ust. 1 pkt 2, 3 i 

4, z wyjątkiem koncesji udzielonej przez starostę, jest obowiązany posiadać dokumentację 
mierniczo-geologiczną oraz aktualizować i uzupełniać ją w trakcie postępu robót.] 
<Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność określoną w art. 21 ust. 1 
pkt 2–5, z wyjątkiem koncesji udzielonej przez starostę, jest obowiązany posiadać 
dokumentację mierniczo-geologiczną oraz aktualizować i uzupełniać ją w trakcie 
postępu robót.> W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą: 

1) dokumenty pomiarowe; 
2) dokumenty obliczeniowe; 
3) dokumenty kartograficzne przedstawiające aktualną sytuację geologiczną oraz 

górniczą zakładu górniczego, a także stan powierzchni w granicach terenu 
górniczego. 

2. Nie jest wymagane posiadanie dokumentów pomiarowych i obliczeniowych będących 
podstawą sporządzania i uzupełniania map pozyskiwanych z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

3. Dokumentację mierniczo-geologiczną sporządza: 
1) mierniczy górniczy, a w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową - 

także osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjno-wysokościowych; 

2) w części, w jakiej przedstawia ona sytuację geologiczną zakładu górniczego - geolog 
górniczy, a w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową - także osoba 
posiadająca kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji 
geologicznej złóż tych kopalin, w związku z wydobywaniem których ma być 
sporządzona dokumentacja mierniczo-geologiczna. 

4. W celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej 
wykonuje się prace geodezyjne i geologiczne, obejmujące czynności pomiarowe, 
obliczeniowe i kartograficzne. 

5. Przedsiębiorca jest obowiązany nieodpłatnie udostępnić organom administracji 
geologicznej oraz organom nadzoru górniczego, na żądanie tych organów, dokumentację 
mierniczo-geologiczną w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań. 

6. Właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, nakazać sporządzenie 
odpowiednich dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej, 
innych niż wymienione w przepisach wydanych na podstawie ust. 7, jeżeli jest to 
niezbędne do: 

1) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego; 
2) zwalczania zagrożeń naturalnych; 
3) wykonania zadań ratownictwa górniczego; 
4) kontrolowania racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin w procesie ich 

wydobywania; 
5) zapobieżenia szkodom w środowisku i obiektach budowlanych; 
6) budowy i likwidacji zakładu górniczego; 
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7) rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po zakończeniu działalności 
górniczej. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą sporządzenia dokumentacji 
mierniczo-geologicznej w sposób zapewniający przedstawienie aktualnej sytuacji 
geologicznej oraz górniczej zakładu górniczego, a także stanu powierzchni w granicach 
terenu górniczego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej; 
2) szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, aktualizacji i uzupełniania 

dokumentacji mierniczo-geologicznej; 
3) szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i 

geologicznych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji 
mierniczo-geologicznej; 

4) sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po likwidacji 
zakładu górniczego, w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, w tym wzory 
dokumentów związanych z jej przekazywaniem. 

 
Art. 119. 

1. Kto spostrzeże zagrożenie dla ludzi, zakładu górniczego lub jego ruchu, uszkodzenie albo 
nieprawidłowe działanie urządzeń tego zakładu, jest obowiązany niezwłocznie ostrzec 
osoby zagrożone, podjąć środki dostępne w celu usunięcia niebezpieczeństwa oraz 
zawiadomić o niebezpieczeństwie najbliższą osobę kierownictwa lub dozoru ruchu. 

2. W przypadku powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w 
zakładzie górniczym, dla zakładu górniczego lub jego ruchu, na żądanie kierownika 
ruchu tego zakładu, każdy przedsiębiorca jest obowiązany udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 

3. W przypadku powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w 
zakładzie górniczym, niezwłocznie wstrzymuje się prowadzenie ruchu w strefie 
zagrożenia, wycofuje się ludzi w bezpieczne miejsce i podejmuje się niezbędne działania, 
w tym środki dostępne w celu usunięcia stanu zagrożenia. 

4. Kierownik ruchu zakładu górniczego jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 
właściwy organ nadzoru górniczego, w sposób ustalony w przepisach wydanych na 
podstawie art. 120 ust. 1, o każdym wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, 
zgonie naturalnym, jak również o związanych z ruchem zakładu górniczego 
niebezpiecznych zdarzeniach, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub 
bezpieczeństwa powszechnego. 

5. Kierownik ruchu zakładu górniczego, w terminie do 3 dnia roboczego każdego miesiąca, 
jest obowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru górniczego, w sposób ustalony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1, o każdym wypadku zaistniałym w 
zakładzie górniczym, innym niż określony w ust. 4, który zaistniał w poprzednim 
miesiącu. 

<6. Kierownik ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie 
dwutlenku węgla jest obowiązany poinformować właściwy organ nadzoru 
górniczego o wycieku dwutlenku węgla oraz o ryzyku wystąpienia takiego wycieku.> 
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<Rozdział 4a 
Podziemne składowanie dwutlenku węgla 

Art. 127a. 
1. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się na obszarach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, jeżeli prowadzenie 
działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla nie 
spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia i życia ludzi oraz  
środowiska. 

2. Kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla lokalizuje się w górotworze w 
obrębie formacji geologicznych, spełniających zarówno kryteria dotyczące skał 
zbiornikowych, jak i skał uszczelniających, stanowiących naturalną barierę 
geologiczną dla ewentualnego wycieku dwutlenku węgla i jego wydostania się poza 
kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, jeżeli z charakterystyki i 
oceny zawartej w zatwierdzonej dokumentacji geologicznej wynika, że formacje te 
lub ich części są odpowiednie do podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

3. Zabronione jest podziemne składowanie dwutlenku węgla: 
1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych; 
2) na obszarach górniczych utworzonych dla solanek, wód leczniczych i 

termalnych; 
3) na obszarach mogących powodować naruszenie zasady racjonalnej gospodarki 

złożem kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1; 
4) w słupie wody rozumianym jako pionowa ciągła masa wód powierzchniowych 

od powierzchni do osadów dennych; 
5) na obszarach występowania lub zagrożonych oddziaływaniem gwałtownych 

zjawisk, mogących uniemożliwić bezpieczną eksploatację podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla, w tym: 

a) zwiększonej aktywności tektonicznej oraz na przebiegu strefy uskokowej, 
b) zwiększonej aktywności sejsmicznej naturalnej lub wzbudzonej 

działalnością człowieka, 
c) na obszarach o zwiększonym nasileniu zjawisk krasowych i sufozyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, obszary, 
na których dopuszcza się lokalizowanie kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla, w tym w formie zestawienia współrzędnych geograficznych, 
uwzględniając uwarunkowania geologiczne i przyrodnicze oraz charakterystykę 
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, kierując się potrzebą 
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, a także ochrony zdrowia i życia ludzi 
oraz środowiska. 

Art. 127b. 
W granicach terenu górniczego wyznaczonego w koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla zabrania się prowadzenia działalności innej niż podziemne 
składowanie dwutlenku węgla, która mogłaby zagrażać bezpieczeństwu podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla, chyba że przedsiębiorca, który zamierza prowadzić tę 
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działalność, wykaże, że prowadzenie przez niego tej działalności nie będzie stanowić 
zagrożenia dla podziemnego składowiska dwutlenku węgla. 

Art. 127c. 
Eksploatacja i zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla powinny 
odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo powszechne oraz zapobieganie 
negatywnym dla środowiska skutkom podziemnego składowania dwutlenku węgla, w 
szczególności zanieczyszczeniu wód podziemnych. 

Art. 127d. 
1. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania 

dwutlenku węgla jest obowiązany do: 
1) kontrolowania strumienia dwutlenku węgla, w tym dokonywania pomiaru oraz 

akceptacji jego składu; 
2) dokonywania oceny ryzyka polegającej na wykazaniu, że zawartość innych 

gazów i substancji w składzie strumienia dwutlenku węgla, który będzie 
zatłaczany do podziemnego składowiska dwutlenku węgla, nie stanowi 
zagrożenia środowiska lub zdrowia i życia ludzi oraz jest poniżej poziomów, 
które mogłyby negatywnie wpłynąć na integralność podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla oraz sieci transportowej dwutlenku węgla w rozumieniu art. 3 
pkt 11h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

3) rejestrowania ilości i charakterystyki przyjmowanego i zatłaczanego strumienia 
dwutlenku węgla, w tym gromadzenia informacji na temat jego składu; 

4) prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla; 

5) poinformowania organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 
r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o 
wydostaniu się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania 
dwutlenku węgla i rozliczenia emisji w przypadku wydostania się dwutlenku 
węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

6) sporządzania rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności polegającej na 
podziemnym składowaniu dwutlenku węgla. 

2. Przez strumień dwutlenku węgla należy rozumieć substancje powstające w procesie 
wychwytywania dwutlenku węgla z projektu demonstracyjnego wychwytu 
i składowania dwutlenku węgla, kierowane do podziemnego składowiska dwutlenku 
węgla, spełniające kryteria akceptacji jego składu. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, rejestruje ilość i charakterystykę 
przyjmowanego i zatłaczanego strumienia dwutlenku węgla na bieżąco, a 
informacje w tym zakresie przechowuje w siedzibie przez cały okres obowiązywania 
koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

Art. 127e. 
1. Do podziemnego składowiska dwutlenku węgla jest zatłaczany dwutlenek węgla, 

który spełnia kryteria akceptacji składu strumienia dwutlenku węgla określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 127h pkt 2, po przeprowadzeniu przez 
przedsiębiorcę oceny ryzyka, o której mowa w art. 127d ust. 1 pkt 2. 
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2. Akceptacja składu strumienia dwutlenku węgla jest dokonywana w oparciu 
o kryterium: 

1) składu procentowego, z uwzględnieniem minimalnej zawartości dwutlenku 
węgla oraz dopuszczalnej zawartości innych gazów i substancji; 

2) parametrów fizycznych dwutlenku węgla, w tym ciśnienia i temperatury. 
Art. 127f. 

1. Zabronione jest dodawanie do strumienia dwutlenku węgla odpadów oraz innych 
substancji, z wyjątkiem tych, które są niezbędne w procesie przesyłania, zatłaczania, 
składowania, monitoringu i pomiaru migracji dwutlenku węgla, w stężeniach, które 
nie spowodują zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego oraz  środowiska, w tym 
nie zwiększą ryzyka wystąpienia wycieku dwutlenku węgla. 

2. Przez migrację dwutlenku węgla należy rozumieć przemieszczanie się dwutlenku 
węgla w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

Art. 127g. 
1. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla jest prowadzony 

na podstawie planu monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla. 

2. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla jest prowadzony 
w trzech etapach: 

1) etap eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla – okres od 
rozpoczęcia zatłaczania dwutlenku węgla do podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla do zamknięcia podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 

2) etap po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla do przekazania 
Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla 
odpowiedzialności za to składowisko zgodnie z art. 127j – okres nie krótszy niż 
20 lat; 

3) etap po przekazaniu Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko 
dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j. 

3. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla jest prowadzony 
w celu: 

1) porównania stanu środowiska z jego pierwotnym i modelowym stanem 
określonym w dokumentacji geologicznej, w szczególności porównania 
zachowania dwutlenku węgla w kompleksie podziemnego składowania 
dwutlenku węgla, a w uzasadnionych przypadkach – w otaczającym go 
środowisku, oraz zachowania wody w formacjach geologicznych; 

2) obserwacji migracji dwutlenku węgla, o której mowa w art. 127f ust. 2; 
3) wykrycia nieprawidłowości w procesie zatłaczania lub składowania dwutlenku 

węgla albo w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla, które 
wiążą się z ryzykiem wystąpienia wycieku dwutlenku węgla lub powstaniem 
zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska; 

4) wykrycia wycieku dwutlenku węgla lub jego wydostania się poza kompleks 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, w szczególności wpływu na 
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użytkowe poziomy wód podziemnych, a także na bezpieczeństwo zdrowia i życia 
ludzi oraz środowiska; 

5) dokonania oceny podjętych działań naprawczych; 
6) dokonania oceny stabilności oraz bezpieczeństwa kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla w krótkiej i długiej perspektywie. 
4. Monitoring kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla polega na 

badaniu i kontrolowaniu: 
1) składu chemicznego strumienia dwutlenku węgla w procesie zatłaczania; 
2) wydajności i ciśnienia zatłaczania strumienia dwutlenku węgla na etapie 

eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
3) temperatury i ciśnienia w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, w tym w podziemnym składowisku dwutlenku węgla; 
4) jakości wód podziemnych w poziomach wodonośnych położonych powyżej 

formacji geologicznej uszczelniającej podziemne składowisko dwutlenku węgla; 
5) składu powietrza glebowego; 
6) szczelności odwiertów iniekcyjnych i obserwacyjnych; 
7) niezorganizowanych emisji dwutlenku węgla z kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 
Art. 127h. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowe wymagania dotyczące eksploatacji podziemnego składowiska 

dwutlenku węgla, 
2) szczegółowe kryteria i sposób akceptacji składu strumienia dwutlenku węgla 

zatłaczanego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla, 
3) sposób, częstotliwość i szczegółowe warunki prowadzenia monitoringu 

kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 
– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia działalności 
polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, a także bezpieczeństwa 
powszechnego oraz uwzględniając charakterystykę kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, warunki geologiczne i przyrodnicze. 

Art. 127i. 
1. Zamknięcie podziemnego składowiska dwutlenku węgla następuje: 

1) po wypełnieniu warunków określonych w koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla; 

2) na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy, po uzyskaniu zgody organu 
koncesyjnego; 

3) po przejęciu przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku 
węgla zgodnie z art. 39a, z tym że w przypadku utrzymywania zakładu 
górniczego w gotowości zgodnie z art. 39c ust. 1, zamknięcie podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla następuje, jeżeli nie zostanie udzielona nowa 
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koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla w terminie określonym w 
tym przepisie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przedsiębiorca jest obowiązany do: 
1) likwidacji zakładu górniczego, w tym likwidacji instalacji zatłaczającej, 

uszczelnienia i zabezpieczenia podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz, 
w razie potrzeby, podejmowania działań naprawczych oraz działań 
zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 
r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 

2) prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 
węgla po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla, przez okres 
nie krótszy niż 20 lat od dnia jego zamknięcia; 

3) informowania organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz 
rozliczania emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks 
podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorca wykonuje do czasu przekazania 
odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla 
Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla zgodnie 
z art. 127j. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obowiązki, o których mowa w ust. 2, 
wykonuje Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla do 
czasu przekazania mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko 
dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j. 

Art. 127j. 
1. Przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku 

węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla 
następuje, gdy: 

1) zakład górniczy prowadzący podziemne składowanie dwutlenku węgla został 
zlikwidowany zgodnie z planem ruchu likwidowanego zakładu górniczego; 

2) zostały wypełnione warunki określone w koncesji na podziemne składowanie 
dwutlenku węgla; 

3) zostały zrealizowane obowiązki, o których mowa w art. 28a ust. 3 i 4; 
4) został przeprowadzony monitoring kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla po zamknięciu podziemnego składowiska dwutlenku węgla 
przez okres nie krótszy niż 20 lat; 

5) wykazana została długoterminowa stabilność kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla. 

2. Przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku 
węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla 
następuje, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 39a ust. 1, równocześnie 
z wygaśnięciem koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla. 
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3. O przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku 
węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla 
orzeka, w drodze decyzji, organ koncesyjny. 

4. Decyzja o przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko 
dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy, a w przypadku gdy 
nastąpiło przejęcie przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla 
zgodnie z art. 39a – na wniosek Krajowego Administratora Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla. 

5. Do wniosku o przekazanie odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko 
dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla dołącza się: 

1) kopię decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji geologicznej, o którym 
mowa w art. 93 ust. 4a pkt 2; 

2) mapy i przekroje zasięgu przestrzennego kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla, w tym podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 

3) potwierdzenie wypełnienia warunków określonych w koncesji na podziemne 
składowanie dwutlenku węgla i zrealizowania obowiązków, o których mowa 
w art. 28a ust. 3 i 4; 

4) dowód potwierdzający istnienie zabezpieczenia środków, o którym mowa 
w art. 28e ust. 1, oraz aktualny stan tego zabezpieczenia. 

6. Wydanie decyzji w sprawie przekazania odpowiedzialności za zamknięte podziemne 
składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla wymaga: 

1) uzgodnienia z właściwym organem nadzoru górniczego oraz właściwym wójtem 
(burmistrzem, prezydentem miasta); 

2) uzyskania stanowiska Komisji Europejskiej. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przepisy art. 23 ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio. 
8. W przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, organ 

koncesyjny odmawia, w drodze decyzji, przekazania odpowiedzialności za 
zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi 
Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla. 

9. Kopie decyzji dotyczących przekazania odpowiedzialności za zamknięte podziemne 
składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla organ koncesyjny przesyła do wiadomości Komisji 
Europejskiej. 

Art. 127k. 
Po przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku 
węgla Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla w celu 
prowadzenia monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla ma 
prawo wstępu na teren cudzej nieruchomości niezbędnej do prowadzenia tego 
monitoringu. 
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Art. 127l. 
Zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla podlega wpisowi do rejestru 
obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, o 
którym mowa w art. 152a ust. 1. 

Art. 127m. 
1. Przedsiębiorca sporządza roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności 

polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, które zawiera: 
1) dane identyfikujące przedsiębiorcę; 
2) dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności polegającej na podziemnym 

składowaniu dwutlenku węgla; 
3) wyniki monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

w tym informacje o sposobie i częstotliwości prowadzenia monitoringu; 
4) informacje o ilości i charakterystyce, w tym źródle pochodzenia, dwutlenku 

węgla zatłoczonego do podziemnego składowiska dwutlenku węgla; 
5) informacje o istnieniu i aktualnym stanie zabezpieczenia finansowego, o którym 

mowa w art. 28a ust. 2, oraz zabezpieczenia środków, o którym mowa w art. 28e 
ust. 1, a także dowody potwierdzające istnienie i aktualny stan tych 
zabezpieczeń; 

6) ocenę zgodności zachowania dwutlenku węgla zatłoczonego do podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla z jego zachowaniem modelowym określonym 
w dokumentacji geologicznej, wraz z uzasadnieniem; 

7) inne informacje istotne dla oceny bezpieczeństwa prowadzenia działalności 
polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla. 

2. Przedsiębiorca składa sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy do organu 
koncesyjnego w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w formie pisemnej lub 
w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). 

3. Kopię sprawozdania przedsiębiorca przesyła do właściwego organu nadzoru 
górniczego w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

Art. 127n. 
1. Właściwy organ nadzoru górniczego przeprowadza kontrolę działalności polegającej 

na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla: 
1) przed rozpoczęciem eksploatacji podziemnego składowiska dwutlenku węgla 

w zakresie zgodności z warunkami określonymi w koncesji, planie 
zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla lub planie ruchu 
zakładu górniczego; 

2) co najmniej raz w roku w okresie eksploatacji podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla oraz przez 3 lata od dnia zamknięcia podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla; 

3) co 5 lat po upływie 3 lat od dnia zamknięcia podziemnego składowiska 
dwutlenku węgla do przekazania odpowiedzialności za zamknięte podziemne 
składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla zgodnie z art. 127j; 
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4) w przypadku uzyskania informacji o wycieku dwutlenku węgla lub ryzyku 
wystąpienia takiego wycieku; 

5) jeżeli ze sprawozdania z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 127m 
ust. 1, wynika niezgodność prowadzonej działalności z warunkami określonymi 
w koncesji, planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku 
węgla lub planie ruchu zakładu górniczego; 

6) w innych niż określone w pkt 1–5 uzasadnionych przypadkach. 
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 
3. Protokół z kontroli zawiera w szczególności: 

1) ocenę zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami ustawy i przepisów 
odrębnych, warunkami określonymi w koncesji, planie zagospodarowania 
podziemnego składowiska dwutlenku węgla i planie ruchu zakładu górniczego; 

2) wnioski z przeprowadzonej kontroli, a w razie potrzeby – zalecenia dotyczące 
dalszego prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu 
dwutlenku węgla. 

4. Protokół z kontroli udostępnia się zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia 
kontroli. 

5. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, przepisy działu IX stosuje się odpowiednio. 
Art. 127o. 

Organ koncesyjny, w celu oceny zgodności prowadzonej działalności polegającej na 
podziemnym składowaniu dwutlenku węgla z warunkami określonymi w koncesji, 
dokonuje przeglądu udzielonych koncesji: 

1) po upływie 5 lat od dnia udzielenia koncesji, a następnie – co 10 lat; 
2) w przypadkach, o których mowa w art. 37a ust. 2 pkt 2–5.> 

 
Art. 133. 

[1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, 
wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w 
kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją.] 

<1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż 
kopalin oraz na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki 
opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego 
koncesją.> 

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr 
kwadratowy wynosi dla: 

1) węgla kamiennego i rud uranu - 529,05 zł ; 
2) węgla brunatnego - 211,62 zł ; 
3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą - 105,81 zł. 
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3. Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania złóż kopalin lub łącznie za 
działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin wynosi dwukrotność 
stawki określonej w ust. 2. 

<3a. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla wynosi 105,81 zł. 

3b. Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla lub łącznie za działalność w zakresie poszukiwania i 
rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 
dwukrotność stawki określonej w ust. 3a.> 

4. Opłata ma charakter jednorazowy i jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym 
koncesja stała się ostateczna. Dowód wniesienia opłaty przedsiębiorca niezwłocznie 
przedstawia organowi koncesyjnemu oraz podmiotom określonym w art. 141 ust. 1-3. 

5. Organ koncesyjny, wydłużając czas obowiązywania koncesji, ponownie ustala opłatę za 
działalność. Do ustalenia tej opłaty stosuje się przepisy ust. 1-4. 

 
Art. 135. 

[1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na: 
1) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo 
2) podziemne składowanie odpadów 

- wnosi opłatę ustalaną jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości substancji lub odpadów, 
która w okresie rozliczeniowym została wprowadzona do górotworu, w tym do 
podziemnych wyrobisk górniczych.] 

<1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na: 
1) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo 
2) podziemne składowanie odpadów, albo 
3) podziemne składowanie dwutlenku węgla 

– wnosi opłatę ustaloną jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości odpowiednio 
substancji, odpadów albo dwutlenku węgla, która w okresie rozliczeniowym została 
wprowadzona do górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.> 

2. Stawki opłat z tytułu magazynowania wynoszą dla: 
1) substancji gazowych - 1,61 zł/tys. m3; 
2) substancji ciekłych - 3,19 zł/t ; 
3) pozostałych substancji - 1,60 zł/t. 

3. Stawki opłat z tytułu składowania wynoszą dla odpadów: 
1) niebezpiecznych - 65,79 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały 

izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t; 
2) obojętnych - 3,79 zł/t ; 
3) innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,06 zł/t. 

<4. Stawka opłaty z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,06 
zł/t.> 
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Art. 136. 
[1. Stawki opłat, o których mowa w art. 133 ust. 2, art. 134 ust. 2 i art. 135 ust. 2 i 3, 

podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok 
kalendarzowy.] 

<1. Stawki opłat, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3a, art. 134 ust. 2 oraz art. 135 ust. 
2–4, podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na 
dany rok kalendarzowy.> 

2. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 
środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki opłat obowiązujące na następny rok 
kalendarzowy, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. 

 
Art. 137. 

1. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone 
odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. 

2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie 
ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem 
miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie 
której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, bez wezwania. 

3. W terminie określonym w ust. 2 przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie 
kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest 
prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą 
dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie 
kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, 
przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie 
której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy - 
w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych 
gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej. 

4. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek 
jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której 
mowa w ust. 3. 

5. Jeżeli ostatni dzień terminu określonego w ust. 2 przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy. 

[6. Wymagania określone w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy 
uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo 
podziemne składowanie odpadów. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory druków 
służących przedstawieniu informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, 
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kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystości oraz wiarygodności przedkładanych 
informacji.] 

<6. Wymagania określone w ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, 
którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 
podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
druków służących przedstawieniu informacji dotyczącej opłaty za wydobytą 
kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne 
składowanie odpadów oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla, kierując się 
potrzebą zapewnienia przejrzystości oraz wiarygodności przedkładanych 
informacji.> 

 
Art. 139. 

1. Działalność wykonywana z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub 
zatwierdzonym projekcie robót geologicznych podlega opłacie dodatkowej. Opłata 
dodatkowa jest niezależna od pozostałych opłat regulowanych niniejszym działem. 

2. Opłatę dodatkową ustala, w drodze decyzji, odpowiednio organ koncesyjny lub organ 
administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych. 

3. Opłatę dodatkową za: 
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, ustala się 

w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny za każdy 
kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym 
rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały; 

<1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty za 
działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla za każdy kilometr kwadratowy 
powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr 
kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;> 

2) wykonywanie robót geologicznych ustala się w wysokości 10.000 zł za każdy 
kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym 
rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały; 

3) wydobywanie kopalin ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty 
eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej w 
ten sposób kopaliny; 

4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji ustala się w wysokości 
pięciokrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju magazynowanej substancji, 
pomnożonej przez ilość zatłoczonej w ten sposób substancji; 

5) podziemne składowanie odpadów ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty 
dla danego rodzaju składowanych odpadów, pomnożonej przez ilość składowanych 
w ten sposób odpadów[.]<;> 

<6) podziemne składowanie dwutlenku węgla ustala się w wysokości pięciokrotnej 
stawki opłaty dla składowanego dwutlenku węgla, pomnożonej przez ilość 
składowanego w ten sposób dwutlenku węgla.> 
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[4. Opłaty dodatkowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3-5, ustala się stosując stawki 
obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania.] 

<4. Opłaty dodatkowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a i 3–6, ustala się, stosując 
stawki obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania.> 

5. Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Dowód 
wniesienia opłaty niezwłocznie przedstawia się właściwemu organowi oraz podmiotom 
określonym w art. 141 ust. 1-3. 

 
Art. 140. 

1. Działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu 
robót geologicznych podlega opłacie podwyższonej. 

2. Organami właściwymi w sprawach, o których mowa w ust. 1, są: 
1) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do działalności: 

a) wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 
c) w zakresie podziemnego składowania odpadów[;]<,> 
<d) w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, 
e) w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla;> 

2) starosta w zakresie niewymienionym w pkt 1. 
3. Opłatę podwyższoną za: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, ustala się 
w wysokości 50.000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego 
taką działalnością, przy czym rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu 
liczy się jako cały; 

<1a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla ustala się w wysokości 50 000 zł za każdy kilometr 
kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym 
rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały;> 

2) wykonywanie robót geologicznych ustala się w wysokości 40.000 zł za każdy 
kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością, przy czym 
rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu liczy się jako cały; 

3) wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty 
eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez 
koncesji kopaliny; 

4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji ustala się w wysokości 
dwustukrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju magazynowanej substancji, 
pomnożonej przez ilość zatłoczonej bez koncesji substancji; 

5) podziemne składowanie odpadów ustala się w wysokości dwustukrotnej stawki 
opłaty dla danego rodzaju składowanych odpadów, pomnożonej przez ilość 
składowanych bez koncesji odpadów[.]<;> 
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<6) podziemne składowanie dwutlenku węgla ustala się w wysokości 
dwustukrotnej stawki opłaty z tytułu składowania dwutlenku węgla, 
pomnożonej przez ilość składowanego bez koncesji dwutlenku węgla.> 

4. Do ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopaliny, dla której stawka opłaty 
eksploatacyjnej wynosi 0 zł za jednostkę miary przyjmuje się stawkę w wysokości 1,32 
zł/m3 w przypadku wód termalnych i 5,89 zł/1000 m3 w przypadku metanu z węgla 
kamiennego. 

[5. Opłaty podwyższone, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5, ustala się stosując stawki 
obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania.] 

<5. Opłaty podwyższone, o których mowa w ust. 3 pkt 3–6, ustala się, stosując stawki 
obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania.> 

6. Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Dowód 
wniesienia opłaty niezwłocznie przedstawia się właściwemu organowi oraz podmiotom 
określonym w art. 141. 

 
Art. 141. 

1. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w 60% stanowią dochód 
gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

[2. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią 
dochód gmin proporcjonalnie odpowiednio do wielkości powierzchni terenu objętego 
działalnością, ilości wydobytej kopaliny, ilości wprowadzonej do górotworu substancji 
albo odpadów.] 

<2. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty 
stanowią dochód gmin proporcjonalnie odpowiednio do wielkości powierzchni 
terenu objętego działalnością, ilości wydobytej kopaliny, ilości wprowadzonej do 
górotworu substancji, odpadów albo dwutlenku węgla.> 

3. Wpływy z tytułu opłat za działalność prowadzoną w granicach obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej w całości stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Jeżeli opłatę, o której mowa w art. 140, ustala starosta, wpływy z tego tytułu stanowią 
dochód powiatu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 
<DZIAŁ VIIIA 

Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla 
Art. 152a. 

1. Tworzy się rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk 
dwutlenku węgla. 

2. Rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku 
węgla prowadzi państwowa służba geologiczna. 

3. Wpisu do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk 
dwutlenku węgla dokonuje się z urzędu na podstawie decyzji w sprawach 
określonych w dziale III. 
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4. Organ koncesyjny przekazuje państwowej służbie geologicznej dokumenty 
stanowiące podstawę dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych i 
zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, w tym mapy obszarów 
górniczych. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, dane 
podlegające wpisowi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych 
składowisk dwutlenku węgla, termin i tryb przekazywania dokumentów 
stanowiących podstawę wpisu, sposób prowadzenia rejestru, rodzaje dokumentów 
przechowywanych w rejestrze, a także termin przekazywania map obszarów 
górniczych przedsiębiorcy oraz właściwemu organowi koncesyjnemu, organowi 
nadzoru górniczego oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw 
środowiska zapewni, aby rejestr stanowił szczegółową ewidencję wszystkich 
obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, a 
także zapewni terminowe przekazywanie map obszarów górniczych przedsiębiorcy 
oraz właściwym organom oraz weźmie pod uwagę konieczność gromadzenia w 
rejestrze informacji i dokumentów służących ocenie długoterminowej stabilności 
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.> 

 
DZIAŁ IX 

[Administracja, państwowa służba geologiczna i nadzór] 
<Administracja, państwowa służba geologiczna, Krajowy Administrator Podziemnych 

Składowisk Dwutlenku Węgla i nadzór> 
 

[Art. 160. 
Zadania związane z dokumentacjami geologicznymi wykonują te organy administracji 
geologicznej, które udzieliły koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 
zatwierdziły projekt robót geologicznych lub którym przedłożono projekt robót geologicznych, 
który nie podlega zatwierdzeniu.] 

<Art. 160. 
Zadania związane z dokumentacjami geologicznymi wykonują te organy administracji 
geologicznej, które udzieliły odpowiednio koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 
złoża kopaliny albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla, które zatwierdziły projekt robót geologicznych lub 
którym przedłożono projekt robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu.> 

 
Art. 161. 

1. Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z 
wyjątkiem spraw określonych w ust. 2 i 3. 

2. Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy 
związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami 
geologicznymi, dotyczące: 
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1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych 
na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w 
roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych; 

2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 
50 m3/h; 

3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; 
5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi; 
6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym 
powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie 
oddziaływać na wody lecznicze. 

3. Do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej 
pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót 
geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące: 

1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz warunków hydrogeologicznych w 
związku z projektowaniem odwodnień tych złóż i wtłaczaniem wód pochodzących z 
takich odwodnień do górotworu; 

2) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) regionalnych badań hydrogeologicznych; 
4) określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów 

ochronnych zbiorników wód podziemnych; 
5) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla 

potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo 
podziemnego składowania odpadów; 

<5a) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich na 
potrzeby poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego 
składowania dwutlenku węgla oraz podziemnego składowania dwutlenku 
węgla;> 

6) regionalnych badań budowy geologicznej kraju; 
7) regionalnych prac kartografii geologicznej; 
8) ponadwojewódzkich inwestycji liniowych; 
9) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z 

dokumentowaniem złóż kopalin; 
10) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m. 

 
Art. 162. 

1. Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie 
geologii: 
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1) inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy 
geologicznej kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej, w szczególności dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania 
zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony środowiska; 

2) prowadzi centralne archiwum geologiczne; 
3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje dane geologiczne; 
4) prowadzi bazy danych geologicznych; 
5) sporządza krajowy bilans zasobów kopalin; 
6) przygotowuje materiały w celu przeprowadzania przetargów na udzielenie koncesji 

na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów i wydobywanie 
węglowodorów ze złóż; 

7) koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace 
pilotażowe z tego zakresu; 

[8) prowadzi rejestr obszarów górniczych;] 
<8) prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk 

dwutlenku węgla;> 
9) koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii 

środowiskowej; 
10) rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne. 

2. Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone w ust. 1, zadania państwa w 
zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

 
<Rozdział 3a 

Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla 
Art. 163a. 

1. Tworzy się Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla. 
2. Do Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla należy 

wykonywanie zadań:  
1) związanych z przekazaniem mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne 

składowisko dwutlenku węgla, w tym: 
a) prowadzenie monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, w tym: 
– utrzymanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia monitoringu, 
– wykonywanie programów monitoringu, 

b) opracowywanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz 
związanych z zamkniętym podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla, 

c) zabezpieczenie zamkniętego podziemnego składowiska dwutlenku węgla 
przed zagrożeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w 
rejonach przyległych, 

d) prowadzenie i koordynacja działań naprawczych i akcji ratowniczych, a 
także działań naprawczych i działań zapobiegawczych w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie, 

e) informowanie organu właściwego w sprawach handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 
oraz rozliczanie emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza 
kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

f) usuwanie szkód powstałych w przypadku wydostania się dwutlenku węgla 
poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

2) innych niż określone w pkt 1, powierzonych przez ministra właściwego do 
spraw środowiska, dotyczących podziemnego składowania dwutlenku węgla, w 
tym w zakresie nadzoru i kontroli. 

3. W przypadku przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla 
zgodnie z art. 39a, do zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla należy wykonywanie obowiązków określonych w art. 39c ust. 1, 
art. 127d ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w art. 127i ust. 2. 

Art. 163b. 
Wykonywanie zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
Węgla powierza się Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu 
Instytutowi Badawczemu. 

Art. 163c. 
1. Nadzór nad wykonywaniem zadań Krajowego Administratora Podziemnych 

Składowisk Dwutlenku Węgla sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, 
działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju. 

2. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy corocznie, 
w terminie do dnia 15 lutego, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
środowiska sprawozdanie z wykonanych zadań, o których mowa w art. 163a ust. 2 i 
3, według stanu na dzień 31 grudnia.> 

 
Art. 164. 

1. Organami nadzoru górniczego są: 
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 
2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych; 
3) dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "SUG". 

2. Organami nadzoru górniczego pierwszej instancji są dyrektorzy okręgowych urzędów 
górniczych oraz dyrektor SUG, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

<3. Organem nadzoru górniczego pierwszej instancji w sprawach dotyczących 
podziemnego składowania dwutlenku węgla jest Prezes Wyższego Urzędu 
Górniczego.> 
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Art. 176. 
1. Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z 

naruszeniem określonych w nich warunków, wykonując działalność w zakresie: 
[1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,] 
<1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub 

rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,> 
2) wydobywania kopalin ze złóż, 
[3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego 

składowania odpadów,] 
<3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego 

składowania odpadów, albo podziemnego składowania dwutlenku węgla,> 
wyrządza znaczną szkodę w mieniu lub poważną szkodę w środowisku, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo 

znacznej szkody w mieniu lub poważnej szkody w środowisku, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 
lat 2. 

3. Jeżeli sprawca nieumyślnie dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 
roku. 

 
Art. 177. 

Kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z 
naruszeniem określonych w nich warunków wykonuje działalność w zakresie: 

[1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,] 
<1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub 

rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,> 
2) wydobywania kopalin ze złóż, 
[3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego 

składowania odpadów,] 
<3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 

składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla,> 
podlega karze aresztu albo grzywny. 

 
Art. 179. 

Kto: 
[1) w celach innych niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin wykonuje roboty 

geologiczne bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem 
określonych w nim warunków albo bez przedłożenia projektu robót geologicznych, 
który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem określonych w nim warunków,] 
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<1) w celach innych niż poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin albo 
poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego projektu 
robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nim warunków albo bez 
przedłożenia projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, 
lub z naruszeniem określonych w nim warunków,> 

2) nie zawiadamia właściwych organów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót 
geologicznych, 

podlega karze grzywny. 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1059 oraz z 2013 r. poz. 984) 

USTAWA 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne1) 
__________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii 

elektrycznej przez sieci przesyłowe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z późn. zm.); 
2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego 

poprzez sieci (Dz. Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z późn. zm.); 
3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad dla 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997); 
4) dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczącej wspólnych zasad w 

odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 204 z 
21.07.1998, z późn. zm.); 

5) dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji 
na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 
(Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001)[.]<,> 

<6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz 
zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 
05.06.2009, str. 114, z późn. zm.).> 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - 
dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie 
specjalne. 
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Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki 
zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności 
przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki 
paliwami i energią. 

2. Celem ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, 
uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i 
odbiorców paliw i energii. 

<2a. Ustawa określa także warunki wykonywania i kontrolowania działalności 
polegającej na przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania 
w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania 
dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i …).> 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
[1) wydobywania kopalin ze złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania paliw w 

zakresie uregulowanym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);] 

<1) wydobywania kopalin ze złóż oraz podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania paliw w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. – Prawo geologiczne i górnicze;> 

2) wykorzystywania energii atomowej w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 29 
listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908). 

 
Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 
2) ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach; 
3) paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej; 

3a) paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony 
gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą 
sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia; 

4) przesyłanie - transport: 
a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich 

dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym 
do sieci przesyłowych, 

b) paliw ciekłych siecią rurociągów, 
c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci<,> 
<d) dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu 

przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania 
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dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze> 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 
5) dystrybucja: 

a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w 
celu ich dostarczania odbiorcom, 

b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów, 
c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 
6) obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią; 
6a) sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się 
ich obrotem; 

7) procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

8) zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z 
dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9) urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 
10) instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 
10a) instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w 

tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe 
gazociągów, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną 
przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego 
używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest 
wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do 
realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do: 
a) skraplania gazu ziemnego lub 
b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z 

instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w 
procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 
11) sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub 

dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 
11a) sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów 

kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub 
wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu 
przesyłowego; 

11b) sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z 
wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć 
elektroenergetyczną wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest 
odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego; 
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11c) sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - 
gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z 
miejsca jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo 
wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego 
terminalu przybrzeżnego; 

11d) gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych 
tych państw; 

11e) gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego 
dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu 
gazowego; 

11f) linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę 
wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię 
elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej 
przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa 
albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych; 

11g) koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy 
energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 

<11h) sieć transportowa dwutlenku węgla – sieć służącą do przesyłania dwutlenku 
węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu 
demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 
1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, wraz z 
towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch 
sieciowy jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla;> 

[12) przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 
zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji 
paliw albo energii lub obrotu nimi;] 

<12) przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, 
dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo w zakresie przesyłania 
dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia 
projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w 
rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 
górnicze;> 

pkt 12a-27 pominięte 
28) operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające 

systemami połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi 
elektroenergetycznymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo 
systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu 
ziemnego; 

<28a) operator sieci transportowej dwutlenku węgla – przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla w celu jego 
podziemnego składowania w celu przeprowadzenia  projektu demonstracyjnego 
wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z 
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dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, odpowiedzialne za ruch 
sieciowy sieci transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe 
bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty 
oraz niezbędną rozbudowę;> 

pkt 29-44 pominięte 
 
Uwaga: Rozdział 2a dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy z dn. 26. 07. 

2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013.poz. 984) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 11 września 2013 r.  

 
Rozdział 2a 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii 
Art. 11g. 

 1. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii, 
zwana dalej "gwarancją pochodzenia", jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie 
odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej została wytworzona w 
odnawialnym źródle energii. 

2. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. 
3. Przekazanie gwarancji pochodzenia następuje niezależnie od przeniesienia praw 

majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. 
Art. 11h. 

1. Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek wytwórcy energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym źródle energii, zwany dalej "wnioskiem o wydanie gwarancji 
pochodzenia". 

2. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego, na którego obszarze działania zostało przyłączone odnawialne 
źródło energii, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii 
elektrycznej objętej wnioskiem. 

3. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera: 
1)   oznaczenie wytwórcy energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1; 
2)   określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w którym została 

wytworzona energia elektryczna w odnawialnym źródle energii; 
3)   dane dotyczące ilości wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii; 
4)   określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy 

kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna w 
odnawialnym źródle energii została wytworzona, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i 
zakończenia wytwarzania tej energii; 

5)   wskazanie czy odnawialne źródło energii określone we wniosku korzystało z 
mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w 
odnawialnym źródle energii; 

6)   wskazanie daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w odnawialnym 
źródle energii. 

4. Do wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych dokumentów potwierdzających 
wydanie gwarancji pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 
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czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) o 
wydawaniu zaświadczeń. 

5. Gwarancje pochodzenia oraz inne dokumenty potwierdzające wydanie gwarancji 
pochodzenia wydaje się w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku 
o wydanie gwarancji pochodzenia i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje 
ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z potwierdzeniem ilości 
wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, ustalonej na podstawie 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Art. 11i. 
1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od 

dnia przekazania przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub 
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego wniosku o wydanie gwarancji 
pochodzenia. 

2. Gwarancja pochodzenia jest wydawana na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia 
wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii objętej wnioskiem o 
wydanie gwarancji pochodzenia. 

3. Po upływie okresu określonego w ust. 2 gwarancja pochodzenia wygasa i podlega 
wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 11l ust. 1. 

4. Gwarancja pochodzenia jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera dane określone 
w art. 11h ust. 3 oraz wskazuje datę jej ważności. 

5. Gwarancje pochodzenia tracą ważność z chwilą ich przekazania odbiorcy końcowemu. 
6. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 

MWh. 
7. Gwarancja pochodzenia wydawana jest w formie elektronicznej i przekazywana 

bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 11l ust. 1. 
Art. 11j. 

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania gwarancji pochodzenia jeżeli 
wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia, został złożony operatorowi systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa w art. 11h ust. 2. 

2. Odmowa wydania gwarancji pochodzenia następuje w drodze postanowienia, na które 
służy zażalenie. 

Art. 11k. 
1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancje 

pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może odmówić uznania gwarancji pochodzenia, o 
której mowa w ust. 1, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości co do jej 
autentyczności lub wiarygodności. 

3. Odmowa uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, następuje w drodze 
postanowienia, na które służy zażalenie. 

4. O przyczynie odmowy uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie informuje Komisję Europejską, podając 
przyczynę odmowy. 
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5. Gwarancja pochodzenia, o której mowa w ust. 1, jest ważna przez okres 12 miesięcy od 
dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej na którą została wydana. 

Art. 11l. 
1. Rejestr gwarancji pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący: 

1)   giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych lub 

2)   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

-   organizujący obrót gwarancjami pochodzenia. 
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić rejestr gwarancji 

pochodzenia w sposób zapewniający identyfikację: 
1)   wytwórców, którym wydano gwarancję pochodzenia; 
2)   podmiotów, których gwarancje pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki; 

3)   przysługujących gwarancji pochodzenia oraz odpowiadającej im ilości energii 
elektrycznej. 

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych oraz uznanych 
gwarancjach pochodzenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wytwórca oraz podmiot posiadający konto w rejestrze gwarancji pochodzenia są 
obowiązani poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podmiot, o którym 
mowa w ust. 1, o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu w terminie 7 
dni od dnia jej przekazania. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, podlega wpisowi do rejestru gwarancji pochodzenia. 
6. Przeniesienie gwarancji pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu 

w rejestrze gwarancji pochodzenia. 
7. Wpis do rejestru gwarancji pochodzenia oraz zmiany dokonane w tym rejestrze podlegają 

opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia tego rejestru. 
8. Wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii o łącznej 

mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW zwalnia się z: 
1)   opłat, o których mowa w ust. 7; 
2)   opłaty skarbowej za wydanie gwarancji pochodzenia. 

9. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany wydać podmiotowi posiadającemu 
konto w rejestrze gwarancji pochodzenia dokument potwierdzający przysługujące temu 
podmiotowi gwarancje pochodzenia w celu potwierdzenia odbiorcy końcowemu, że 
określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 
dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle 
energii. 

 
<Rozdział 2a 

Przesyłanie dwutlenku węgla 
Art. 11g. 

1. Przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu 
przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku 
węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
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geologiczne i górnicze, zwane dalej „przesyłaniem dwutlenku węgla”, odbywa się po 
uprzednim przyłączeniu do sieci transportowej dwutlenku węgla, na podstawie 
umowy o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla. 

2. Umowa o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla powinna zawierać co 
najmniej postanowienia określające: ilość przesyłanego dwutlenku węgla w podziale 
na okresy umowne, miejsce dostarczenia dwutlenku węgla do sieci transportowej 
dwutlenku węgla i jego odbioru z sieci, warunki zapewnienia niezawodności 
przesyłania dwutlenku węgla, stawki opłat stosowane w rozliczeniach oraz warunki 
wprowadzania zmian tych stawek, sposób prowadzenia rozliczeń, parametry 
techniczne i jakościowe przesyłanego dwutlenku węgla, w szczególności w zakresie 
zgodności przesyłanego dwutlenku węgla z kryteriami akceptacji składu jego 
strumienia określonymi w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych 
parametrów, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz 
okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. 

Art. 11h. 
1. Operatora sieci transportowej dwutlenku węgla wyznacza, w drodze decyzji, na czas 

określony, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 
2. Operatorem sieci transportowej dwutlenku węgla może być wyłącznie podmiot 

posiadający koncesję na przesyłanie dwutlenku węgla. 
3. Operator sieci transportowej dwutlenku węgla jest obowiązany do zawarcia umowy 

o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla z podmiotem ubiegającym się o 
przyłączenie do sieci, na zasadzie równego traktowania, jeżeli istnieją techniczne 
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i przesyłania dwutlenku węgla, a 
żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci. 

4. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 3, nie są spełnione, operator sieci 
transportowej dwutlenku węgla może odmówić zawarcia umowy o świadczenie 
usług przesyłania dwutlenku węgla. 

5. Odmowa, o której mowa w ust. 4, jest sporządzana przez operatora sieci 
transportowej dwutlenku węgla, w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem jej 
przyczyn, oraz przesyłana do żądającego zawarcia umowy o świadczenie usług 
przesyłania dwutlenku węgla. 

6. O odmowie, o której mowa w ust. 4, jest powiadamiany Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

7. W sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług 
przesyłania dwutlenku węgla rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na 
wniosek strony. 

8. W sprawach, o których mowa w ust. 7, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może 
wydać na wniosek jednej ze stron postanowienie, w którym określa warunki 
podjęcia lub kontynuowania przesyłania dwutlenku węgla do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia sporu. 

Art. 11i. 
1. Operator sieci transportowej dwutlenku węgla jest obowiązany zapewnić: 

1) realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci transportowej dwutlenku 
węgla, w tym sieci transgranicznej, na potrzeby przyłączania podmiotów 



- 71 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ubiegających się o przyłączenie do sieci na warunkach określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11k; 

2) bezpieczeństwo funkcjonowania sieci transportowej dwutlenku węgla; 
3) zdolności przepustowe sieci transportowej dwutlenku węgla; 
4) dostęp do sieci transportowej dwutlenku węgla przez realizację umów 

o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla. 
2. Operator sieci transportowej dwutlenku węgla zapewnia dostęp do sieci 

transportowej dwutlenku węgla ze szczególnym uwzględnieniem: 
1) zasad bezpieczeństwa powszechnego; 
2) potrzeby poszanowania uzasadnionych potrzeb przedsiębiorcy wykonującego 

działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 
interesów wszystkich podmiotów, których dotyczy lub może dotyczyć proces 
podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

3) aktualnych możliwości transportowych sieci transportowej dwutlenku węgla 
oraz składowania dwutlenku węgla w podziemnych składowiskach dwutlenku 
węgla; 

4) zgodności przesyłanego dwutlenku węgla z kryteriami akceptacji składu 
strumienia dwutlenku węgla określonymi w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

5) zgodności parametrów technicznych sieci transportowej dwutlenku węgla 
z parametrami technicznymi urządzeń podziemnego składowiska dwutlenku 
węgla oraz urządzeń podmiotu przekazującego dwutlenek węgla do przesyłania; 

6) krajowych zobowiązań dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla; 
7) współpracy transgranicznej. 

Art. 11j. 
1. Przyłączane do sieci transportowej dwutlenku węgla urządzenia i instalacje 

podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci muszą spełniać wymagania 
techniczne i eksploatacyjne zapewniające: 

1) bezpieczeństwo funkcjonowania sieci transportowej dwutlenku węgla przed 
uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń 
i instalacji; 

2) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń i instalacji przed uszkodzeniami 
w przypadku awarii; 

3) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń i instalacji parametrów 
technicznych i jakościowych przesyłanego dwutlenku węgla; 

4) spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych 
przepisach; 

5) możliwość dokonania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do 
prowadzenia ruchu sieci transportowej dwutlenku węgla, dokonania rozliczeń 
za przesłany dwutlenek węgla oraz krajowych zobowiązań dotyczących redukcji 
emisji dwutlenku węgla. 
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2. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci transportowej dwutlenku węgla 
składa do operatora sieci transportowej dwutlenku węgla wniosek o określenie 
warunków przyłączenia do tej sieci. 

3. Operator sieci transportowej dwutlenku węgla jest obowiązany wydać warunki 
przyłączenia do sieci transportowej dwutlenku węgla, w terminie 30 dni od dnia 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

4. Za przyłączenie do sieci transportowej dwutlenku węgla pobiera się opłatę ustaloną 
w oparciu o rzeczywiste nakłady poniesione na realizację przyłączenia. 

Art. 11k. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
warunki, w tym wymagania techniczne, przyłączenia do sieci transportowej dwutlenku 
węgla, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie tej sieci, 
równoprawne traktowanie jej użytkowników, wymagania w zakresie ochrony 
środowiska oraz budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci określone w 
odrębnych przepisach. 

Art. 11l. 
1. Upoważnieni przedstawiciele operatora sieci transportowej dwutlenku węgla 

wykonują kontrole urządzeń i instalacji przyłączonych do sieci oraz stanu 
technicznego sieci transportowej dwutlenku węgla oraz dotrzymywania zawartych 
umów o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla, a także prawidłowości 
rozliczeń. 

2. Do przedstawicieli operatora sieci transportowej dwutlenku węgla przepis art. 6 ust. 
2 stosuje się odpowiednio. 

3. Operator sieci transportowej dwutlenku węgla może wstrzymać przesyłanie 
dwutlenku węgla, w przypadku gdy: 

1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że urządzenie lub instalacja 
przyłączona do sieci transportowej dwutlenku węgla stwarza bezpośrednie 
zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska; 

2) podmiot przekazujący dwutlenek węgla do przesyłania zwleka z zapłatą za 
przesłany dwutlenek węgla co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, 
mimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy 
i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych 
i bieżących należności. 

4. Operator sieci transportowej dwutlenku węgla jest obowiązany do bezzwłocznego 
wznowienia przesyłania dwutlenku węgla, wstrzymanego z powodów, o których 
mowa w ust. 3, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie jego przesyłania. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli, wzory protokołów kontroli i 
upoważnień do kontroli oraz wzór legitymacji, mając na względzie potrzebę 
zapewnienia sprawnego i skutecznego przeprowadzenia kontroli, uwzględniając 
zakres i rodzaj przeprowadzonej kontroli oraz zapewniając możliwość identyfikacji 
osób wykonujących czynności kontrolne.> 

 
 



- 73 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 23. 
1. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i 

polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw 
energetycznych i odbiorców paliw i energii. 

2. Do zakresu działania Prezesa URE należy: 
1) udzielanie i cofanie koncesji; 
2) zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej 

i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym 
analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; 

3) ustalanie: 
a) współczynników korekcyjnych określających projektowaną poprawę 

efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę 
warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności 
gospodarczej, 

b) okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, o których mowa 
w lit. a, 

c) wysokości uzasadnionego zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 
1, dla przedsiębiorstw energetycznych przedkładających taryfy do 
zatwierdzenia, 

d) maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji dla poszczególnych grup odbiorców w taryfach dla 
paliw gazowych i energii, w przypadkach gdy wymaga tego ochrona interesów 
odbiorców, 

e) jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a, 
f)  wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f; 

3a) opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów, o 
których mowa w art. 16 ust. 1; 

4) kontrolowanie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 9a; 
4a) kontrolowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2; 

5) uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16; 
6) wyznaczanie operatorów systemu, o których mowa w art. 9h ust. 1, 3 i 9, oraz 

publikowanie w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i zamieszczanie na swojej 
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o danych 
adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorami 
systemu; 

7) udzielanie i cofanie zwolnienia z obowiązku świadczenia usług, o których mowa w 
art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 i art. 4e ust. 1; 

8) zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o których mowa w art. 9g; 
9) organizowanie i przeprowadzanie przetargów dotyczących: 

a) wyłaniania sprzedawców z urzędu, 
b) budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej i realizacji 

przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną; 
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10) kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na 
wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii 
elektrycznej; 

11) kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego 
oraz innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1228/2003, a także wykonywanie innych obowiązków organu regulacyjnego 
wynikających z tego rozporządzenia; 

11a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1775/2005/WE z dnia 28 września 2005 r. w 
sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (Dz. Urz. UE L 
289 z 3.11.2005) oraz: 

a) zatwierdzanie informacji podawanych do wiadomości publicznej przez 
operatorów systemów przesyłowych gazowych, o których mowa w art. 6 tego 
rozporządzenia, oraz wyrażanie zgody na ograniczenie zakresu publikacji tych 
informacji, 

b) opiniowanie wniosków operatorów systemów przesyłowych gazowych o 
wykorzystanie przez użytkowników sieci przesyłowych niewykorzystanych 
zdolności przesyłowych tych sieci, w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 
4 tego rozporządzenia, 

c) zatwierdzanie sposobu wykorzystania przez operatorów systemów przesyłowych 
gazowych przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępniania przez nich 
niewykorzystanej a zarezerwowanej zdolności sieci przesyłowych; 

12) rozstrzyganie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1; 
13) nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 
14) współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom 

przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję; 
14a) współdziałanie z organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.) w 
zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania zadań określonych w ustawie; 

15) ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności 
przedsiębiorstw energetycznych; 

16) określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu 
kształtowania taryf; 

17) publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i 
energii; 

18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w 
tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do dnia 31 marca każdego roku: 

a) średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 
kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w 
jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2, 
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b) średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz 
sposób jej obliczenia, 

c) średnich cen sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw 
posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami 
kogeneracji: 
– opalanych paliwami węglowymi, 
– opalanych paliwami gazowymi, 
– opalanych olejem opałowym, 
– stanowiących odnawialne źródła energii 
- w poprzednim roku kalendarzowym; 

19) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 
infrastruktury energetycznej w sektorach: 

a) gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego, 

b) biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych 

- znajdujących się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazywanie ich 
do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku 
sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 
617/2010 w zakresie określonym w pkt 2-4 załącznika do powyższego 
rozporządzenia; 

19a) przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 9c ust. 
11; 

20) monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego w 
zakresie: 

a) zasad zarządzania i rozdziału przepustowości połączeń międzysystemowych, z 
którymi istnieją wzajemne połączenia, we współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b) mechanizmów bilansowania systemu gazowego lub systemu 
elektroenergetycznego i zarządzania ograniczeniami w krajowym systemie 
gazowym i elektroenergetycznym, 

c) warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich realizacji oraz dokonywania 
napraw tej sieci, 

d) wypełniania obowiązku publikowania przez operatorów systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych informacji dotyczących połączeń 
międzysystemowych, korzystania z sieci i rozdziału zdolności przesyłowych 
stronom umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw 
gazowych lub energii, z uwzględnieniem konieczności traktowania tych 
informacji jako poufnych ze względów handlowych, 
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e) warunków świadczenia usług magazynowania paliw gazowych, usług skraplania 
gazu ziemnego oraz innych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne, 

f) bezpieczeństwa dostarczania paliw gazowych i energii elektrycznej, 
g) wypełniania przez operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych ich 

zadań, 
h) wypełniania przez przedsiębiorstwo energetyczne obowiązków wymienionych w 

art. 44; 
21) wydawanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, i świadectw 

pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, oraz ich umarzanie; 
22) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub ustawach odrębnych. 

2a. Prezes URE w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 19 i 20, w szczególności sporządza 
raport przedstawiający i oceniający: 

1) warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

2) realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2a, z uwzględnieniem zamierzeń 
inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a, może zawierać także propozycje zmian przepisów 
określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa 
w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf dla energii elektrycznej, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3, służących rozwojowi 
zdolności wytwórczych i przesyłowych energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką 
energetyczną państwa, o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze 
sprawozdania, o którym mowa w art. 15b ust. 3. 

2c. Prezes URE przekazuje raport, o którym mowa w ust. 2a, ministrowi właściwemu do 
spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2d. Raport, o którym mowa w ust. 2a, podlega publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 
32 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu 
województwa. 

4. Nieprzedstawienie przez zarząd województwa opinii w sprawach wymienionych w ust. 2 
pkt 1 i 5, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, jest 
równoznaczne z wydaniem pozytywnej opinii. 

<5. Prezes URE udziela koncesji na działalność polegającą na przesyłaniu dwutlenku 
węgla, kontroluje zapewnienie równego i otwartego dostępu do sieci transportowej 
dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla oraz rozstrzyga spory 
w zakresie określonym w art. 11h ust. 7.> 
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Uwaga: art. 23 ust. 5 i 6 dodany przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy z dn. 
26. 07. 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013.poz. 984) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 11 września 2013 r. 

 
5. Prezes URE uchyla decyzję wydaną w sprawach, o których mowa w ust. 2, jeżeli Komisja 

Europejska stwierdziła jej niezgodność z przepisami wydanymi na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu 
do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 
przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w 
terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji od Komisji Europejskiej o 
konieczności jej uchylenia, i informuje o tym uchyleniu Komisję Europejską. 

6. Prezes URE współpracując z organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z Agencją zapewnia 
taki sam stopień poufności otrzymanych informacji, jaki jest wymagany od organu 
udostępniającego informacje. 

 
Art. 32. 

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 
1) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: 

a) paliw stałych lub paliw gazowych, 
b) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub 
do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem 
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

c) ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 
MW; 

2) magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu 
ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego 
gazu ziemnego, jak również magazynowania paliw ciekłych, z wyłączeniem: 
lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 
MJ/s oraz magazynowania paliw ciekłych w obrocie detalicznym; 

3) przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw 
gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji 
ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW; 

4) obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: 
a) obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o 

napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, 
jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100.000 euro, obrotu 
gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 
10.000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie 
przekracza 5 MW, 



- 78 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b) obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdzie 
towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez 
towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie prowadzące działalność 
maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz przez spółkę 
prowadzącą giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu 
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, nabywające paliwa gazowe lub energię 
elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 
października 2000 r. o giełdach towarowych[.]<;> 

<5) przesyłania dwutlenku węgla.> 
2. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł 
gazu oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, określi, w drodze 
rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy poprzez 
ustalenie maksymalnego procentowego udziału gazu z jednego źródła. Rozporządzenie 
określi poziom dywersyfikacji na okres co najmniej 10 lat. 

4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach 
technologicznych, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie 
przekracza 5 MW. 

5. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu benzyną lotniczą oznaczoną symbolem PKWiU 
23.20.11-40 oraz objętą kodem CN 2710 11 31, jeżeli roczna wartość obrotu nie 
przekracza równowartości 1.000.000 euro. 

 
Art. 50. 

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej ustawy w zakresie działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych, w tym przeprowadzania przez Prezesa URE 
kontroli zgodności wykonywanej działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych z 
udzieloną koncesją, stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
 

<Art. 50a. 
Do koncesji na przesyłanie dwutlenku węgla przepisów art. 44–49a nie stosuje się.> 

Rozdział 6 
Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja 
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Art. 56. 
1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

pkt 1-29 pominięte 
30) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 9s ust. 1; 
<30a) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 11l ust. 1;> 
31) nie przedkłada sprawozdań, o których mowa w art. 16 ust. 7, lub planów, o których 

mowa w art. 16 ust. 6 i 8; 
32) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2; 
33) naruszył sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 49a ust. 12[.]<;> 
 
Uwaga: art. 56 pkt 34 zmieniony przez art. 2 pkt 8 lit.a tiret 2 ustawy z 

dn. 26. 07. 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013.poz. 984) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 września 2013 r.  

 
34)  nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 1. 
<34) nie przestrzega warunków i wymagań technicznych korzystania z sieci 

transportowej dwutlenku węgla; 
35) z nieuzasadnionych powodów: 

a) odmawia zawarcia umowy, o której mowa w art. 11g, 
b) odmawia dostępu, o którym mowa w art. 11i ust. 1 pkt 4, 
c) wstrzymuje lub ogranicza przesyłanie dwutlenku węgla; 

36) będąc operatorem, o którym mowa w art. 11h, nie realizuje obowiązków 
operatora sieci transportowej dwutlenku węgla wynikających z ustawy; 

37) nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 11j ust. 3, warunków 
przyłączenia.> 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza: 
[1) w zakresie pkt 1-27, 31-33 Prezes URE;] 
<1) w zakresie pkt 1–27 i 30a–37 Prezes URE;> 
2) w zakresie pkt 28-30 Prezes Agencji Rynku Rolnego. 

ust. 2a-8 pominięte 
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USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) 

Art. 6. 
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie 
oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu 
publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 
1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, 

w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 
2)  budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także 
innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i 
urządzeń; 

<2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;> 
3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 

wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 
przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 
urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego; 

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary 
terroru komunistycznego; 

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 
sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także 
publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; 

6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 
obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze 
świadczeniem tych usług; 

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby 
obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, 
zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 

8)  poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością 
górniczą; 
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<8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania 
dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;> 

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 250, poz. 150, z późn. zm.) 

Art. 401. 
1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat 

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na 
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. 

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu 
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także 
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z 
działalnością tych funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 
1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

[2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i 
górnicze;] 

<2) wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze;> 

<2a) wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, 
o których mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze;> 

3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. - Prawo wodne; 
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4)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 
56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy; 

4a)  wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), oraz 
wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 35 tej ustawy; 

5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683); 

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 
1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11); 

7)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz w art. 27 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), a także wpływy z kar pieniężnych 
nałożonych na podstawie art. 70-72 tej ustawy; 

8)  wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej; 

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy 
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w 
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

11a) wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, 
poz. 859); 

13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666); 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 
ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 
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1)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy 
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 tej ustawy; 

2) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 
oraz art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). 

 
Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 
środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz 
w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska[.]<;> 
<3) finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych 

Składowisk Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e 
ust. 2 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.> 

<2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego 
Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 
28e ust. 2 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.> 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 
o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 
likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) utrzymanie katastru wodnego; 
2) opracowanie planów gospodarowania wodami; 
3) odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 
5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w tym 
wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
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energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub 
przebudowy sieci służących przyłączaniu tych źródeł. 

6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 

1) ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane; 
2) z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 
3) z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 
4) z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych. 

7. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 6, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem 
biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję 
ich wykorzystania. 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 
zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 
systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 
których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 
zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2) finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 
3) utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach; 

4) dofinansowanie działań w zakresie: 
a) gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b) szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad 
międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, 

c) zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b. 
9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 
przychodów, przeznacza się na: 

1) przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 
działań krótkoterminowych; 

2) realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 
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3) pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 
dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 
których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra 
właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 
środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju, polityki ekologicznej państwa oraz zobowiązań określonych w prawie Unii 
Europejskiej i umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego 
Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 
których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 oraz z 2013 

r. poz. 775) 

Art. 10. 
1. Pozwolenie wydaje, odmawia wydania lub cofa wojewoda właściwy ze względu na 

siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Pozwolenie dla: 

1) przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie: 
a) robót geologicznych, 
b) wydobywania kopalin ze złóż, 
[c) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego 

składowania odpadów,] 
<c) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 

składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,> 
2) przedsiębiorców wykonujących powierzone im roboty strzałowe w ruchu zakładu 

górniczego albo zakładu 
- wydaje, odmawia jego wydania lub je cofa dyrektor okręgowego urzędu górniczego. 

2a. (uchylony). 
3. Do dyrektora okręgowego urzędu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy 

niniejszego rozdziału dotyczące wojewody. 
4. Przed wydaniem pozwolenia wojewoda zasięga opinii właściwego miejscowo 

komendanta wojewódzkiego Policji. 
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USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) 

 
Art. 10. 

1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 
8) stanu prawnego gruntów; 
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 
[11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;] 
<11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych 

oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 
węgla;> 

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 
odrębnych; 

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami; 

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

2. W studium określa się w szczególności: 
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1; 
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8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 
m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych; 
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. 
U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.); 

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 
16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 
2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 
rozmieszczenie. 

3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie 3 
miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres 
projektu studium w części tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi 
dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych 
oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

 
Art. 39. 

1. Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w 
granicach administracyjnych województwa. 

3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 
strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: 

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań 
komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań 
transgranicznych; 
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2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 
4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary 

metropolitalne; 
5) obszary wsparcia; 
6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 
7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 
[8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.] 
<8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.> 
4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 
oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które 
zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę 
Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością. 

6. Dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) 

Art. 46. 
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

[1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych 
własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego 
magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów;] 

<1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych 
objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, 
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 
składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;> 

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i 
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu 
paliwami i energią; 

<3a) przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;> 
4) ochrony osób i mienia; 
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5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem 
programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które 
nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych; 

6) przewozów lotniczych; 
7) prowadzenia kasyna gry. 

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej 
koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw. 

3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających 
szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny 
ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie 
może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności 
regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. O ZAPOBIEGANIU SZKODOM W ŚRODOWISKU 

I ICH NAPRAWIE (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.) 

 
Art. 3. 

1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się: 
1)  z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą 
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą 
uzyskania: 

a) pozwolenia zintegrowanego, 
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

3)  z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21): 
a) zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 
b) działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy; 
4) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019, z późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: 
a) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, 
c) retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

5) z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) - zamknięte użycie GMO oraz 
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zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO 
do obrotu; 

6) z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i 
kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej 
obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami; 

7)  z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, 
poz. 865, z późn. zm.) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie 
decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi[.]<;> 

<8) z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 
U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i …) – podziemne składowanie 
dwutlenku węgla.> 

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również: 
1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie 

do środowiska oraz transport: 
a)  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji 

stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu 
przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 
ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.), 

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o 
produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252); 

2) transport: 
a)  towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), 
b)  (uchylona), 
c)  materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), 
d)  (uchylona). 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227, z późn. zm.) 

 
Art. 21. 

1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza 
się w publicznie dostępnych wykazach. 

2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 
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pkt 1-33 pominięte 
34) z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 

163, poz. 981) o: 
[a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie 

kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz 
podziemne składowanie odpadów, 

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,] 
<a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie 

i rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie 
dwutlenku węgla, 

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych 
i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla,> 

c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, 

d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów 
górniczych[;]<,> 

<e) protokołach z przeprowadzonej kontroli działalności polegającej na 
podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, o których mowa w art. 127n 
ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji;> 

35) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o: 

a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art. 
15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy, 

b) postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy; 
36) z zakresu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz. 276, z późn. zm.) informacje o: 
a) wnioskach o wydanie zezwoleń i o wydanych zezwoleniach na wykonywanie 

działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 
r. - Prawo atomowe, 

b) wydanych decyzjach nadzorczych, o których mowa w art. 68 i art. 68b ustawy z 
dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów 
jądrowych 

– z wyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów 
jądrowych, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 
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Art. 66. 
1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku 
drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d, 
f)  bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 

drogowej; 
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 
wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 
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b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji; 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru; 

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko: 

a) określenie założeń do: 
– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na 

obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót 
budowlanych, 

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu 
kulturowego, 

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 
szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

<10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, 
o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości 
instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy: 

a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla, 
b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku 

węgla.> 
11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w 
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego 
obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to 
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem; 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 
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17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 
odniesieniu do każdego elementu raportu; 

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

1a. Każdy z analizowanych wariantów drogi, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 
drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane 
oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru. 

3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 
ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez 
właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na 
którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to 
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. 

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki z najlepszymi 
dostępnymi technikami. 

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania 
oraz likwidacji. 

 
Art. 72. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 
1)  decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 

decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu 
na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118, z późn. zm.); 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

[4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze 
złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne 
składowanie odpadów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze;] 
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<4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie lub 
rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 
wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie 
dwutlenku węgla – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze;> 

5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i 
górnicze; 

6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na 
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz 
budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień 
budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach 
o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których 
znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia 
przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach 
masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz 
tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów 
wodnych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody; 

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 
2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427); 

9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.); 

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 
1194); 

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z 
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z 
późn. zm.); 

12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.); 

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1058); 

14)  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego 
(Dz. U. Nr 42, poz. 340); 
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15)  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 

16)  decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na 
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), o ile jest to wymagane; 

17)  decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o 
odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145); 

18)  decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

19)  zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska 
odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 
listopada 2000 r. - Prawo atomowe; 

20)  decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 
3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.); 

21)  zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem 
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w 
przypadku zmiany: 

1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na: 
a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących 

powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, 
b) zmianie danych wnioskodawcy; 

1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegających na odstąpieniu od 
zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: 

a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 

b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne 

– które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na: 
a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, 
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b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot. 
2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem 

zezwoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie 
dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia. 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 
o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w 
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z 
zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła 
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który 
została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w 
ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, 
że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się 
warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia. 

4a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje zażalenie. 
4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 18a, może nastąpić w 

terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna. 

5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest 
wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy 
wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji 
przedsięwzięcia. 

5a. Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 
energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę 
obiektu jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. 

6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej 
wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią 
oraz z dokumentacją sprawy. 

7. (uchylony). 
 

Art. 82. 
1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ: 
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1) określa: 
a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, 
b) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

c)  wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, 
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w 
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w 
sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko[;]<,> 

<f) gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku 
instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o 
elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW;> 

2) w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika 
potrzeba: 

a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza konieczność wykonania tej 
kompensacji, 

b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko - nakłada obowiązek tych działań; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania; 

4)  przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem 
pkt 4a i 4b; 

4a) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla 
inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej 
towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących; 

4b)  może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace 
przygotowawcze wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 
inwestycji towarzyszących; 
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5) może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, 
określając jej zakres i termin przedstawienia. 

1a. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4b, ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Przepisy działu V rozdziału 4 stosuje się odpowiednio. 

2. W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ stwierdza konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 
postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 
18, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności: 

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane 
na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na 
środowisko; 

2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z 
innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie; 

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej 
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub 
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz 
pozostałe formy ochrony przyrody. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

 
Art. 88. 

1. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, przeprowadza się 
także: 

1) na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do 
organu właściwego do wydania decyzji; 

2) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie 
decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach[.]<;> 

<3) w przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowości instalacji do 
wychwytywania dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku instalacji do spalania paliw w 
celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie 
mniejszej niż 300 MW.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot planujący podjęcie realizacji 
przedsięwzięcia przedkłada, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Przepisy art. 69 i 70 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ właściwy do wydania decyzji 
stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu; na postanowienie 
to przysługuje zażalenie. 



- 100 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do 
czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowiska. 

5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się w trzech 
egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. O SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO 

EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH (Dz. U. Nr 122, poz. 695) 

 

ZAŁĄCZNIK 
Część A - pominięta 
Część B 
Rodzaje instalacji objętych systemem lub rodzaje działalności prowadzonej w instalacjach 
objętych systemem oraz wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji 
lub działalności, wraz z przyporządkowanymi im gazami cieplarnianymi w okresie 
rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. 
 

Lp. 
 

 Rodzaje instalacji lub rodzaje działalności 
 

 Wartości progowe 
 

 Gazy cieplarniane 
 

Lp. 1-26 pominięte 

[27 
 

 Wychwytywanie dwutlenku węgla z instalacji 
objętej systemem handlu uprawnieniami do 
emisji, celem jego transportowania i 
podziemnego składowania5) 
 

 - 
 

 CO2 
 

  
 

28 
 

 Transportowanie dwutlenku węgla 
przeznaczonego do podziemnego składowania 
z wykorzystaniem sieci transportowej5) 
 

 - 
 

 CO2 
 

  
 

29 
 

 Podziemne składowanie dwutlenku węgla5) 
 

 - 
 

 CO2 
 

 ] 
 

<27 
 

 Wychwytywanie dwutlenku węgla z 
instalacji objętej systemem handlu 
uprawnieniami do emisji, celem jego 
przesyłania i podziemnego składowania 
w celu przeprowadzenia projektu 
demonstracyjnego wychwytu i składowania 
dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

– 
 

CO2
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geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 
981, z późn. zm.) 

28 
 

 Przesyłanie dwutlenku węgla 
przeznaczonego do podziemnego 
składowania w celu przeprowadzenia 
projektu demonstracyjnego wychwytu i 
składowania dwutlenku węgla w 
rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze z wykorzystaniem sieci 
transportowej dwutlenku węgla  

– 
 

CO2

 
  
 

29 
 

 Podziemne składowanie dwutlenku węgla 
w celu przeprowadzenia projektu 
demonstracyjnego wychwytu i składowania 
dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze 

– 
 

CO2 
 

> 
 

 

Część C - pominięta 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) 

 
Art. 2. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery; 
2) gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej 

gleby, i budynków trwale związanych z gruntem; 
3) niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, 

wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie 
wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym 
został wydobyty; 

4) odpadów promieniotwórczych; 
5) wycofanych z użytku materiałów wybuchowych; 
6) biomasy w postaci: 

a) odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
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zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego 
dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009", 

b) słomy, 
c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z 

produkcji rolniczej lub leśnej 
- wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy 
za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie 
stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; 

7) osadów przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z 
gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub 
urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem skutków 
powodzi i susz, rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, 
jeżeli osady te nie są niebezpieczne; 

8) ścieków; 
9) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych, 

objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, z wyjątkiem tych, które są odpadami 
przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania 
termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w 
kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem; 

10) zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt 
uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są 
unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009; 

11) mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin 
ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan ruchu zakładu 
górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 
r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), lub miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki i sposób 
ich zagospodarowania[.]<;> 

<12) dwutlenku węgla przeznaczonego do podziemnego składowania w celu 
przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania 
dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 
Prawo geologiczne i górnicze.> 

 

 


