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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 655) 

 

 

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

2014 r. poz. 613 i 587)  

 

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.] 

<2. Ustawa określa także: 

1) wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych 

elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności, o której mowa 

w ust. 1; 

2) zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą.> 

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; 
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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 

1238). 

 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy, z wyjątkiem działu III, stosuje się odpowiednio do: 

1)   budowy, rozbudowy oraz utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych 

zakładów górniczych; 

[2)   robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów 

górniczych, wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, w celach innych 

niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;] 

<2) robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów 

górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, 

leczniczych i rekreacyjnych;> 

3)   robót podziemnych prowadzonych w celach naukowych, badawczych, 

doświadczalnych i szkoleniowych na potrzeby geologii i górnictwa; 

4)   drążenia tuneli z zastosowaniem techniki górniczej; 

5)   likwidacji obiektów, urządzeń oraz instalacji, o których mowa w pkt 1-4. 

[2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zlikwidowane 

podziemne zakłady górnicze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kierując się warunkami 

naturalnymi i technicznymi występującymi w tych zakładach, a także potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia osób w nich przebywających.] 

3. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio do podmiotów, które 

uzyskały inne niż koncesja decyzje stanowiące podstawę wykonywania działalności 

regulowanej ustawą. 

 

Art. 4. 

1. Przepisów działu III-VIII oraz art. 168-174 nie stosuje się do wydobywania piasków i 

żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z 

nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), 

bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie: 

1)   będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych; 

2)   nie będzie większe niż 10 m
3
 w roku kalendarzowym; 

3)   nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. 

[2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany z 7-

dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację 

zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania. 

3. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2: 

1)   właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie 

wydobywania kopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście; 

2)   starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w 

art. 140 ust. 3 pkt 3.] 
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<2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 

z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru 

górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich 

wykonywania. 

3. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2 właściwy organ 

nadzoru górniczego, w drodze decyzji, ustala prowadzącemu taką działalność 

opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3.> 

 

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; 

<1c) badaniami geofizycznymi w celu zbadania struktur geologicznych związanych z 

występowaniem złóż węglowodorów – jest wykonywanie prac geologicznych z 

zastosowaniem metod geofizycznych, w tym połączonych z robotami 

geologicznymi z wyłączeniem robót polegających na wykonywaniu otworów 

wiertniczych o głębokości przekraczającej 100 m lub robót z użyciem środków 

strzałowych;> 

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 2013 r. poz. 

1409 oraz z 2014 r. poz. 40), 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 

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; 
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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, 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; 

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, 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. 1238); 

14)  środkami strzałowymi - są materiały wybuchowe w rozumieniu ustawy 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 i 1238); 

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; 
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<16b) wtłaczaniem wód do górotworu – jest wprowadzanie wód z odwodnień wyrobisk 

górniczych, wód złożowych oraz wykorzystanych wód leczniczych, wód 

termalnych i solanek, polegające na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do 

formacji geologicznych izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych;> 

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, 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; 

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. 13. 

1. Ustanowienie użytkowania górniczego następuje w drodze umowy zawartej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

<1a. Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego staje się skuteczna z dniem 

uzyskania koncesji.> 

[2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 50 lat.] 

3. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się wynagrodzenie z tytułu ustanowienia 

użytkowania górniczego i sposób jego zapłaty. 

4. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego stanowi dochód budżetu 

państwa. 

5. Umowę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do ustanowienia użytkowania górniczego 

dla podziemnego składowania odpadów promieniotwórczych zawiera się na czas 

nieokreślony. 

<6. W przypadku nieuzyskania koncesji w terminie roku od dnia ustanowienia 

użytkowania górniczego umowa ustanawiająca to użytkowanie ulega rozwiązaniu. 

7. Użytkowanie górnicze wygasa w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy 

koncesji, bez względu na przyczynę.> 
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Art. 14. 

[1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w dziale III w rozdziale 2, ustanowienie użytkowania 

górniczego może być poprzedzone przetargiem, w szczególności gdy o jego ustanowienie 

ubiega się więcej niż jeden podmiot.] 

<1. Z wyjątkiem działalności określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz w dziale III rozdziale 

3, ustanowienie użytkowania górniczego może być poprzedzone przetargiem, w 

szczególności gdy o jego ustanowienie ubiega się więcej niż jeden podmiot.> 

2. O zamiarze ustanowienia użytkowania górniczego w drodze przetargu organ koncesyjny 

każdorazowo powiadamia w drodze obwieszczenia. 

3. Warunki przetargu powinny mieć charakter niedyskryminujący i opierać się na 

następujących kryteriach: 

1)   technicznych i finansowych możliwościach oferenta; 

2)   proponowanej technologii prowadzenia prac; 

3)   proponowanej wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób zamieszczania obwieszczeń o 

przetargu na ustanowienie użytkowania górniczego, informacje zamieszczane w 

obwieszczeniu, wymagania dotyczące oferty, termin składania ofert oraz zakończenia 

przetargu, tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy 

komisji przetargowej, kierując się potrzebą przedstawienia w obwieszczeniu 

wyczerpujących informacji o przetargu, a także zapewnienia przejrzystych i 

niedyskryminujących warunków postępowania oraz ochrony konkurencji, w tym 

sprawiedliwej oceny złożonych ofert. 

Art. 15. 

[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.] 

<1. Ten, kto rozpoznał złoże kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, 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.] 

<3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 lat od dnia doręczenia 

decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny albo dokumentację 

geologiczną dotyczącą kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.> 

<4. W przypadku zgłoszenia roszczenia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie umowy o 

ustanowieniu użytkowania górniczego następuje nie później niż 3 miesiące od dnia 

zgłoszenia tego roszczenia. 
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5. Niepodpisanie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego z przyczyn leżących po 

stronie podmiotu posiadającego roszczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 4, powoduje utratę prawa do zawarcia tej umowy.> 

 

Art. 19. 

[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.] 

<1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na: 

1) wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża 

– uzyskał decyzję inwestycyjną, 

2) wydobywanie węgla kamiennego, 

3) wydobywanie węgla brunatnego, 

4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów, 

5) 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,] 

<1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z 

wyłączeniem złóż węglowodorów,> 

1a)  poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, 

2)   wydobywania kopalin ze złóż, 

<2a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 

węglowodorów 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 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 11 ust. 

3-9 tej ustawy. 
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[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.] 

<3. Do koncesjonowania działalności dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się przepisy 

niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 3.> 

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. 

<6. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań 

określonych w niniejszym dziale termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia 

wpływu uzupełnionego wniosku.> 

Art. 22. 

1. Koncesji na: 

[1)   poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1,] 

<1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z 

wyłączeniem złóż węglowodorów,> 

1a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, 

2)   wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, 

<2a) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów 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 m
3
, 

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. 
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Art. 23. 

1. Udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz 

wydobywanie tych rud ze złóż 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;] 

<2) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów 

szczególnego 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, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie 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 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.] 

<2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż 

węglowodorów, albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, 

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż 

– wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na 

miejsce wykonywania zamierzonej działalności.> 

<2a. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów 

albo podziemne składowanie dwutlenku węgla, 

2) wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1 

– wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze 

względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia 
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jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania 

z nieruchomości określonego 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. 24. 

1. We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z 

zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się: 

[1)   stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona 

działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w 

księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te 

nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów;] 

<1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma 

być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości 

zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i 

rozpoznawania złóż węglowodorów;> 

2)   prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być 

wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się 

wnioskodawca; 

3)   czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia 

działalności; 

4)   środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego 

wykonywania zamierzonej działalności; 

5)   obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony 

zabytków; 

<5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy 

przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach;> 

6)   sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko. 

[2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się: 

1)   dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z 

odpowiednich rejestrów; 

2)   informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana 

zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.] 

<2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim 

okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 

wypis z ewidencji gruntów i budynków.> 

3. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z 

zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju. 
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4. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o 

udzielenie koncesji wraz z załącznikami. 

5. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja 

geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia. 

 

Art. 25. 

[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.] 

<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, w tym robót geologicznych, oraz zamieszcza się informację o pracach, 

które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich 

technologiach, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złoża kopaliny wskazuje się także minimalną kategorię rozpoznania 

złoża.> 

2. W przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych, do wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, dołącza się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych. 

 

Art. 26. 

1. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również: 

1)   złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia; 

2)   wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny; 

3)   stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin 

towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak 

również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, 

wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia; 

4)   projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału 

terytorialnego kraju; 

5)   geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki 

wtłaczania wód do górotworu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowody istnienia: 

1)   prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji 

zatwierdzającej dokumentację geologiczną; 

2)   prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach 

której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny 

metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie 

dotyczy węgla brunatnego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt zagospodarowania złoża, 

określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w 

szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin 

towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych 

wpływów na środowisko. Obowiązek ten nie dotyczy koncesji udzielanych przez starostę. 
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<3a. Projekt zagospodarowania złoża dotyczący złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 

1, z wyłączeniem złóż węglowodorów, podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ 

nadzoru górniczego. Organ nadzoru górniczego wydaje wnioskodawcy opinię 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu zagospodarowania złoża. W 

przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że organ nadzoru 

górniczego nie zgłasza uwag. 

3b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię, o której mowa w ust. 3a, 

albo informację o jej braku, a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie 

o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.> 

4. We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się również przewidywany sposób 

prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 

ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający 

obowiązki określone w art. 129 ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dotyczące projektów zagospodarowania złóż, kierując się potrzebą 

zapewnienia racjonalnej gospodarki złożem, ochrony środowiska oraz zapewnienia 

ochrony zdrowia i życia ludzkiego. 

 

<Art. 28i. 

1. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, o 

której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, organ koncesyjny niezwłocznie zamieszcza w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten 

organ ogłoszenie o możliwości składania innych wniosków o udzielenie koncesji na 

wykonywanie takiej samej działalności w przestrzeni objętej złożonym wnioskiem. 

2. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do 

dnia zamieszczenia ogłoszenia został złożony wniosek o udzielenie koncesji 

obejmujący w całości lub w części tę samą przestrzeń oraz rodzaj działalności lub 

rodzaj kopaliny, podstawą do zamieszczenia ogłoszenia jest wniosek, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. Ogłoszenie zawiera: 

1) informację o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1; 

2) granice przestrzeni objętej wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wraz 

ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic 

w państwowym systemie odniesień przestrzennych; 

3) termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez inne podmioty 

zainteresowane wykonywaniem działalności, której dotyczy postępowanie, nie 

dłuższy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

4. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej nie wszczyna się 

innych postępowań dotyczących przestrzeni oraz rodzaju działalności lub rodzaju 

kopaliny objętych tym ogłoszeniem, a wszczęte umarza się. 

Art. 28j. 

1. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3, nie wpłynie 

wniosek innego podmiotu o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której 

dotyczy postępowanie, organ koncesyjny prowadzi to postępowanie wobec podmiotu, 

który złożył wniosek, o którym mowa w art. 28i ust. 1. 
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2. Okresu od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 28i ust. 1, do dnia upływu 

terminu, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3, nie wlicza się do terminów, o których 

mowa w art. 35 § 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 28k.  

1. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3, zostanie złożony 

wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy 

postępowanie, organ koncesyjny ocenia złożone wnioski według następujących 

kryteriów: 

1) proponowany zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych; 

2) proponowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja, w tym termin rozpoczęcia 

zamierzonej działalności; 

3) finansowe możliwości wnioskodawcy, w szczególności sposób finansowania 

zamierzonej działalności, z uwzględnieniem środków własnych oraz środków 

pochodzących z kapitału obcego; 

4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót 

geologicznych. 

2. Złożone wnioski nie podlegają zmianom mogącym wpłynąć na ocenę kryteriów, o 

których mowa w ust. 1. 

Art. 28l.  

Organ koncesyjny udziela koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy 

postępowanie, podmiotowi, którego wniosek uzyskał najwyższą ocenę, oraz jednocześnie 

odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom.> 

 

Art. 29. 

1. Jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności 

związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną 

gospodarką złożami kopalin, bądź uniemożliwiłaby wykorzystanie nieruchomości zgodnie 

z ich przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub przepisy odrębne, a w przypadku braku tego planu - uniemożliwiłaby 

wykorzystanie nieruchomości w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przepisach odrębnych, organ koncesyjny 

odmawia udzielenia koncesji. 

<1a. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji 

obejmuje tę samą przestrzeń oraz rodzaj działalności, a w przypadku wniosku 

o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny lub 

koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża – również rodzaj kopaliny, objęte już 

koncesją udzieloną innemu podmiotowi. 

1b. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złoża kopaliny, jeżeli udzielił koncesji innemu podmiotowi w wyniku 

postępowania, o którym mowa w art. 28i–28l.> 

2. Odmowa udzielenia koncesji na podziemne składowanie odpadów następuje również, jeżeli 

istnieje uzasadniona technicznie, ekologicznie lub ekonomicznie możliwość odzysku lub 

możliwość unieszkodliwiania odpadów w inny sposób niż przez ich składowanie. 
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Art. 31. 

1. [Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo poszukiwanie lub 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla określa również:] 

<Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża 

węglowodorów, albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla określa również:> 

[1)   cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych;] 

<1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, 

a w przypadku koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z 

wyłączeniem złoża węglowodorów – minimalną kategorię rozpoznania złoża;> 

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 

albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla nie może przekroczyć 1200 km
2
. 

 
Art. 32. 

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.] 

<2) warunki wtłaczania wód do górotworu; 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; 
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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; 

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. 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; 

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. 
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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. 

10. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 9, organ koncesyjny wzywa do 

niezwłocznego przedłożenia dowodów potwierdzających następstwo prawne. 

<11. Koncesje dotyczące kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, nie przechodzą na: 

1) spółki, o których mowa w art. 494 i art. 531 Kodeksu spółek handlowych, 

z wyłączeniem przypadku, gdy skład akcjonariatu lub udziałowców spółki 

przejmującej albo nowo zawiązanej jest tożsamy ze składem akcjonariatu lub 

udziałowców spółek łączących się; 

2) nabywcę przedsiębiorstwa upadłego na podstawie art. 317 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 

z późn. zm.); 

3) nabywcę przedsiębiorstwa na podstawie art. 55
2
 Kodeksu cywilnego.> 

 

[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.] 
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<Art. 37. 

1. W przypadku gdy 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, lub wykonuje roboty geologiczne z 

naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych, lub nie 

wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 82 ust. 2, lub wykonuje je niezgodnie 

z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1, organ 

koncesyjny wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji. 

2. Organ koncesyjny wzywa przedsiębiorcę, w drodze postanowienia, do usunięcia 

naruszeń oraz określa termin ich usunięcia. Organ koncesyjny może również określić 

sposób usunięcia naruszeń. 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał postanowienia, o którym mowa w ust. 

2, organ koncesyjny może, bez odszkodowania: 

1)  cofnąć koncesję; 

2) w przypadku stwierdzenia wykonywania robót geologicznych z naruszeniem 

harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych – cofnąć koncesję 

albo ograniczyć jej zakres. 

4. Organ koncesyjny umarza postępowanie, w przypadku gdy stwierdzi, że 

przedsiębiorca: 

1) nie narusza wymagań, o których mowa w ust. 1; 

2) wykonał postanowienie, o którym mowa w ust. 2.> 

 

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, 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. 

<5. Podmiotowi, na który nałożono obowiązki określone w ust. 1 i 3, przysługuje prawo 

korzystania z przedmiotu własności górniczej w celu i w zakresie niezbędnym do 

wykonania tych obowiązków.> 

 

Art. 39b. 

W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 

węgla, z zastrzeżeniem art. 39c, Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku 
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Węgla zamyka podziemne składowisko dwutlenku węgla. [Przepisy art. 107a ust. 2, art. 127i 

ust. 2 oraz art. 129 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 107a ust. 2, art. 127i 

ust. 2 oraz art. 129 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.> 

 

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 wydawanych na podstawie niniejszego działu 

niezwłocznie doręcza się właściwym miejscowo organom koncesyjnym, organom 

nadzoru górniczego i wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), a także Prezesowi 

Wyższego Urzędu Górniczego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, zwanemu dalej „NFOŚiGW”, oraz państwowej służbie 

geologicznej.> 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. 

Art. 41. 

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, stronami postępowań prowadzonych na podstawie 

niniejszego działu w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości 

gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści). 

2. Stronami postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego działu nie są właściciele 

(użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza granicami projektowanego 

albo istniejącego obszaru górniczego lub miejscami wykonywania robót geologicznych. 

<2a. Decyzje i pisma wydawane w toku postępowań prowadzonych na podstawie 

niniejszego działu przesyła się stronom tych postępowań na adres określony w 

ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia, chyba że strona poda inny 

adres.> 

3. Jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają o 

decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w 

danej miejscowości. 

4. Dokonanie zawiadomienia w sposób określony w ust. 3 nie wyłącza obowiązku doręczenia 

decyzji i pism wnioskodawcy, przedsiębiorcy oraz podmiotom obciążonym obowiązkami 

określonymi w ustawie lub ustalonymi na podstawie przepisów ustawy. 

5. Bez względu na liczbę stron postępowania prowadzonego na podstawie niniejszego działu 

przepis ust. 3 stosuje się w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia koncesji z 

powodu śmierci lub likwidacji przedsiębiorcy. 

6. Obwieszczenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ust. 3, 

usuwa się po upływie roku od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

 

[Rozdział 2 

Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż 
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Art. 43. 

1. Udzielenie koncesji na działalność określoną niniejszym rozdziałem poprzedza się 

przetargiem, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. O zamiarze udzielenia koncesji z urzędu w drodze przetargu organ koncesyjny 

każdorazowo powiadamia, w drodze obwieszczenia, określając w nim: 

1)   lokalizację obszaru zamierzonej działalności; 

2)   szczegółowe warunki przetargu; 

3)   termin rozpoczęcia zamierzonej działalności; 

4)   czas, na jaki ma być udzielona koncesja; 

5)   warunki ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystania złoża kopaliny; 

6)   wymagania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

7)   warunki zabezpieczenia roszczeń - gdy zachodzi potrzeba jego ustanowienia; 

8)   istotne warunki umowy o ustanowienie użytkowania górniczego, w szczególności 

określenie przestrzeni, w której będzie wykonywana działalność, czasu jej trwania oraz 

minimalnej wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego; 

9)   dokumenty wymagane od wnioskodawców. 

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, ogłasza się na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej organu koncesyjnego oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Art. 44. 

1. Warunki przetargu powinny mieć charakter niedyskryminujący i dawać pierwszeństwo 

najlepszym systemom poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów albo 

wydobywania węglowodorów ze złóż oraz opierać się na następujących kryteriach: 

1)   technicznych i finansowych możliwościach oferenta; 

2)   proponowanej technologii prowadzenia prac; 

3)   proponowanej wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania 

górniczego. 

2. Przed ogłoszeniem obwieszczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 2, organ koncesyjny, 

kolejno: 

1)   uzyskuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy jest wymagana; 

2)   dokonuje uzgodnień lub uzyskuje opinie niezbędne do udzielenia koncesji; 

3)   określa termin składania wniosków o udzielenie koncesji, nie krótszy niż 3 miesiące. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, organowi koncesyjnemu przysługują prawa 

strony postępowania. 

4. O wyniku przetargu organ koncesyjny niezwłocznie powiadamia w sposób określony w art. 

43 ust. 3. Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia decyzja i postanowienia w 

sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stają się skuteczne w stosunku do zwycięzcy 

przetargu. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się w przypadku zmiany koncesji udzielonej w wyniku 

przetargu. 

 

Art. 45. 

1. Organ koncesyjny udziela koncesji zwycięzcy przetargu i niezwłocznie po jej udzieleniu 

zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego. 

2. Szczegółowe warunki użytkowania górniczego, w szczególności określenie przestrzeni, w 

której będzie wykonywana działalność, czasu jej trwania oraz wysokości i sposobu zapłaty 

wynagrodzenia z tytułu jego ustanowienia określa umowa zawierana przez przedsiębiorcę, 

który uzyskał koncesję, z organem koncesyjnym. Szczegółowe warunki użytkowania 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

górniczego oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu jego ustanowienia określone w umowie 

nie mogą odbiegać od określonych w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 43 ust. 2. 

3. Ten, kto uzyskał koncesję na zasadach określonych niniejszym rozdziałem, z mocy ustawy 

wstępuje w prawa i obowiązki strony postępowań zakończonych decyzją oraz 

postanowieniami, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Postępowania o udzielenie koncesji wszczęte na skutek złożenia wniosków, zgodnie z 

procedurą, o której mowa w art. 43, przez oferentów innych niż zwycięzca przetargu, z 

mocy ustawy ulegają umorzeniu. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki postępowania 

przetargowego na udzielenie koncesji, o których mowa w niniejszym rozdziale, w tym 

powoływania i pracy komisji przetargowej oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać 

oferta, kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystych i niedyskryminujących warunków 

postępowania oraz ochrony konkurencji, w tym sprawiedliwej oceny złożonych ofert. 

 

Art. 46. 

1. Organ koncesyjny może udzielić koncesji na wniosek zainteresowanego podmiotu. 

Informację o złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot organ koncesyjny 

niezwłocznie ogłasza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu koncesyjnego oraz 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zawiera: 

1)   informację o złożeniu wniosku koncesyjnego; 

2)   informację o rodzaju działalności, na którą ma być udzielona koncesja; 

3)   współrzędne geograficzne obszaru objętego wnioskiem; 

4)   termin składania wniosków koncesyjnych przez pozostałe podmioty zainteresowane 

działalnością, na którą ma być udzielona koncesja, nie krótszy niż 90 dni od daty 

publikacji. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zainteresowane podmioty mogą składać wnioski 

koncesyjne na działalność, na którą ma być udzielona koncesja, w terminie określonym w 

ogłoszeniu. 

3. Po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, organ koncesyjny 

dokonuje porównania wniosków na podstawie kryteriów określonych w art. 44 ust. 1. 

Podmiotowi, którego wniosek uzyskał najwyższą ocenę w wyniku porównania wniosków 

koncesyjnych organ koncesyjny udziela koncesji po przeprowadzeniu postępowania 

uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów, o których mowa w art. 23, oraz 

zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego. Postępowania o udzielenie 

koncesji wszczęte na skutek złożenia pozostałych wniosków koncesyjnych zgodnie z 

procedurą, o której mowa w ust. 1 i 2, ulegają umorzeniu. 

 

Art. 47. 

1. Udzielenie koncesji na działalność określoną niniejszym rozdziałem nie wymaga 

poprzedzenia przetargiem, jeżeli: 

1)   obszar, którego będzie dotyczyć koncesja, jest stale dostępny i znajduje się w wykazie 

obszarów, na których udzielenie koncesji nie wymaga poprzedzenia przetargiem, albo 

2)   obszar, którego będzie dotyczyć koncesja, był przedmiotem przetargu, zgodnie z art. 

43, w wyniku którego koncesja nie została udzielona, albo 

3)   dotyczy obszaru objętego koncesją, z której podmiot zrezygnował, a który nie jest 

obszarem wymienionym w pkt 1, albo 

4)   przestrzeń jest objęta pierwszeństwem do ustanowienia użytkowania górniczego, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1. 
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2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, organ koncesyjny podaje do publicznej wiadomości 

przez ogłoszenie zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Art. 48. 

1. Jeżeli udzielenie koncesji na działalność określoną niniejszym rozdziałem jest dopuszczalne 

bez przeprowadzenia przetargu, informacje o wszczęciu postępowania i rozstrzygnięciu 

kończącym postępowanie w sprawie organ koncesyjny niezwłocznie ogłasza na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

2. Z dniem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie może toczyć się inne postępowanie dotyczące 

spraw regulowanych niniejszym rozdziałem, dotyczące obszaru objętego wnioskiem. Jeżeli 

po dniu ogłoszenia zawiadomienia takie postępowanie zostało wszczęte, podlega ono 

umorzeniu. 

Art. 49. 

1. Przeniesienie koncesji, o których mowa w niniejszym rozdziale, powoduje również 

przeniesienie użytkowania górniczego. 

2. Do zmian koncesji uzyskanej na podstawie przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się 

postępowania przetargowego, chyba że zmiany koncesji zmierzają do powiększenia 

objętego nią obszaru.] 

 

<Rozdział 3 

Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż 

 

Art. 49a. 

1. W celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w 

zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 

węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska przeprowadza 

postępowanie kwalifikacyjne. 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy: 

1) podmiot znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub 

obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, 

czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa; 

2) podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, samodzielnie, a w przypadku gdy o koncesję 

ubiega się wspólnie kilka podmiotów – jako operator, posiada doświadczenie w 

zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania 

węglowodorów ze złóż, polegające na: 

a) rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub 

b) wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat działalności 

polegającej na wydobywaniu węglowodorów ze złóż. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może polegać na doświadczeniu w zakresie 

poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów 

ze złóż, posiadanym przez inne podmioty wykonujące działalność w tej samej grupie 
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kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768), pozostające pod kontrolą jednostki 

dominującej w tej grupie. 

4. Kontrolą korporacyjną są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 

przez podmiot uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego 

wpływu na inny podmiot lub podmioty, w przypadku: 

1) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo 

użytkownik, bądź w zarządzie innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami; 

2) uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub 

rady nadzorczej innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami; 

3) gdy członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę 

członków zarządu innego podmiotu (podmiotu zależnego); 

4) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej 

zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami; 

5) dysponowania prawem do całego albo do części mienia innego podmiotu 

(podmiotu zależnego); 

6) umów przewidujących zarządzanie innym podmiotem (podmiotem zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez taki podmiot. 

5. Państwem trzecim jest państwo niebędące państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego. 

6. Podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra 

właściwego do spraw środowiska wniosek o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ 

opłatę za przeprowadzenie tego postępowania. 

7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zawiera: 

1) dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego; 

2) dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu; 

3) dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej 

podmiotu; 

4) dane o strukturze organizacyjnej podmiotu; 

5) dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających 

i kontrolnych oraz dane osób działających z ich upoważnienia, obejmujące, 

w przypadku: 

a) obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających numer PESEL – imię, 

nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko lub funkcję pełnioną w danym 

podmiocie, 

b) cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL – imię, nazwisko, datę 

i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, aktualny adres 
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zamieszkania, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a także stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie; 

6) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – dane potwierdzające 

doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów 

lub wydobywania węglowodorów ze złóż; 

7) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 

8. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dowody 

istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich 

rejestrów. Wniosek składa się w 5 egzemplarzach. 

9. Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, 

ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według 

stanu na dzień złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 

Opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu wnioski o 

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w celu przedstawienia opinii w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

11. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają 

pozytywne opinie, w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 2: 

1) nie znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub 

obywatela państwa trzeciego albo 

2) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub 

obywatela państwa trzeciego, ale kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu 

państwa. 

12. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają 

negatywne opinie, w przypadku niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ust. 

2, warunków, o których mowa w ust. 11. 

13. Organy, o których mowa w ust. 10, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska, w drodze postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 11 i 12, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków o przeprowadzenie postępowania 

kwalifikacyjnego. 

14. Organy, o których mowa w ust. 10, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu 

na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny. 

15. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny posiadania przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2, doświadczenia w zakresie poszukiwania lub 

rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż. 

16. Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, który: 

1) otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10; 

2) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – otrzymał pozytywne 

opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10, oraz wykazał, że posiada 
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doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub 

wydobywania węglowodorów ze złóż. 

17. Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej 

uzyskania następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z 

postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 5, zachowuje swoją 

ważność przez 5 lat. 

18. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 

2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego 

– mając na uwadze status podmiotu składającego wniosek o przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego oraz potrzebę zapewnienia kompletności informacji 

objętych wnioskiem. 

Art. 49b. 

1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1–5, 

podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z 

postępowania kwalifikacyjnego, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, złożyć wniosek o ponowne 

przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Nie później niż w terminie 4 miesięcy przed datą upływu ważności decyzji o uzyskaniu 

pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego podmiot, na rzecz którego została 

wydana ta decyzja, może wystąpić z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego. 

3. W przypadku powzięcia przez organ, o którym mowa w art. 49a, wiadomości o 

zmianie danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1–5, wobec podmiotu, na rzecz 

którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania 

kwalifikacyjnego, organ ten wszczyna z urzędu ponowne postępowanie kwalifikacyjne 

wobec tego podmiotu, z zastrzeżeniem, że nie toczy się wobec tych samych zmian 

postępowanie z wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Do ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przepisy art. 49a ust. 

1–16 stosuje się odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska, po ponownym przeprowadzeniu 

postępowania kwalifikacyjnego, w drodze decyzji: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu 

pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, spełnia warunki, o których 

mowa w art. 49a ust. 11 – przedłuża ważność tej decyzji na kolejne 5 lat; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu 

pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, przestał spełniać warunki, o 

których mowa w art. 49a ust. 11: 

a) odmawia przedłużenia ważności tej decyzji i uchyla ją – w przypadku złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

b) uchyla tę decyzję – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub 

wszczęcia postępowania z urzędu. 

Art. 49c. 

1. Tworzy się wykaz podmiotów kwalifikowanych. 
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2. Wykaz podmiotów kwalifikowanych jest prowadzony przez ministra właściwego do 

spraw środowiska. 

3. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie: 

1) listę podmiotów, na których rzecz została wydana decyzja o uzyskaniu 

pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w 

art. 49a ust. 16 pkt 1; 

2) listę podmiotów, na których rzecz została wydana decyzja o uzyskaniu 

pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w 

art. 49a ust. 16 pkt 2. 

4. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie dla każdego podmiotu 

wpisanego do wykazu następujące dane: 

1) kolejny numer wpisu; 

2) nazwę (firmę) podmiotu, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej, a w 

przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – imię 

i nazwisko oraz miejsce prowadzenia tej działalności; 

3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub 

innym właściwym rejestrze prowadzonym w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie; 

4) datę uzyskania decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania 

kwalifikacyjnego oraz datę uzyskania decyzji o przedłużeniu ważności tej decyzji. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje: 

1) wpisów do wykazu podmiotów kwalifikowanych na podstawie ostatecznych 

decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego oraz o 

przedłużeniu ważności tej decyzji; 

2) wykreślenia podmiotu z wykazu podmiotów kwalifikowanych w przypadku 

uchylenia decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania 

kwalifikacyjnego, jej wygaśnięcia albo utraty jej mocy bez względu na przyczynę. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia wykaz podmiotów 

kwalifikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

obsługującego go urzędu. 

Art. 49d. 

Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego uprawnia 

podmiot, na rzecz którego została wydana, do złożenia oferty w postępowaniu 

przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, z tym że do złożenia oferty samodzielnie, a w przypadku 

ubiegania się o koncesję wspólnie przez kilka podmiotów – jako operator, jest 

wymagana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w 

zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2. 

Art. 49e. 

Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze 

złoża następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego. 
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Art. 49f.  

1. Organ koncesyjny corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ 

informację o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla których planuje w następnym 

roku wszczęcie postępowania przetargowego. 

2. W przypadku dokonania zmian przestrzeni, dla których planuje się w następnym 

roku wszczęcie postępowania przetargowego, organ koncesyjny niezwłocznie ogłasza 

zmiany w sposób określony w ust. 1. 

3. Przestrzenie, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania 

przetargowego, organ koncesyjny ustala na podstawie oceny perspektywiczności 

geologicznej, dokonanej we współpracy z państwową służbą geologiczną. Ocena 

perspektywiczności geologicznej obejmuje w szczególności ocenę możliwości 

udokumentowania zasobów złóż węglowodorów w celu ich wydobywania oraz 

opłacalności wydobywania węglowodorów ze złóż. 

Art. 49g.  

1. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny, w przypadku gdy 

przedmiotem tego postępowania jest udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 8, albo 

uzyskuje opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2; 

2) wydobywanie węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o których mowa w 

art. 8 albo w art. 23 ust. 2a pkt 1 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje 

decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża 

węglowodorów oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, organowi koncesyjnemu przysługują prawa 

strony postępowania. 

Art. 49h. 

1. Postępowanie przetargowe składa się z następujących etapów: 

1) przetarg; 

2) zawarcie umowy o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka 

podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę; 

3) udzielenie koncesji. 

2. Organ koncesyjny ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w celu udzielenia 

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację o opublikowaniu ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ koncesyjny. 

3. Ogłoszenie określa w szczególności: 

1) rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja; 

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność; 

3) termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i 

miejsce ich składania; 

4) szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert oraz określenie ich 

znaczenia, zapewniające spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ust. 1; 
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5) minimalny zakres informacji geologicznej; 

6) termin rozpoczęcia działalności; 

7) warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu oraz 

sposobu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, a w 

uzasadnionym przypadku także wysokość, zakres oraz sposób ustanowienia 

zabezpieczenia, o którym mowa art. 49x ust. 2; 

8) minimalny zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 

górniczych; 

9) czas, na jaki ma być udzielona koncesja; 

10) szczególne warunki wykonywania działalności, w tym w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub 

racjonalnego gospodarowania złożem; 

11) wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego; 

12) informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego; 

13) informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty 

wymagane od składającego ofertę; 

14) informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i terminie wpłaty. 

Art. 49i. 

1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 49h ust. 2, 

zainteresowany podmiot może złożyć do organu koncesyjnego wniosek o udzielenie 

wyjaśnień dotyczących warunków, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4. 

2. Organ koncesyjny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, ogłasza treść 

wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ten organ. 

3. Wyjaśnienia są wiążące dla organu koncesyjnego i podmiotów biorących udział w 

postępowaniu przetargowym. 

Art. 49j.  

1. Ofertę sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie art. 49o pkt 1. 

2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, zawiera ona także: 

1) wskazanie operatora; 

2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac 

geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w 

taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów wynosiła 100%, przy 

czym udział procentowy operatora powinien wynosić więcej niż 50%. 

3. Operatorem jest przedsiębiorca posiadający decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z 

postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2, 

obowiązany do wykonywania wobec organów administracji publicznej praw i 

obowiązków wynikających z udzielonej koncesji, o której mowa w niniejszym 

rozdziale, oraz obowiązany do ponoszenia odpowiedzialności wobec tych organów i 

osób trzecich, a także uprawniony do reprezentowania pozostałych przedsiębiorców, 

którym udzielono tej koncesji, na zasadach określonych w ustawie. 
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Art. 49k. 

1. Warunki przetargu powinny mieć charakter obiektywny i niedyskryminujący, dawać 

pierwszeństwo najlepszym systemom poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż oraz opierać się na 

następujących kryteriach: 

1) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania 

i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, 

zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia 

ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska; 

2) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, 

poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 

węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności 

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, 

logistycznym oraz kadrowym; 

3) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności 

w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz 

wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, w 

szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział 

środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego; 

4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót 

geologicznych, lub robót górniczych; 

5) zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót 

geologicznych, lub robót górniczych; 

6) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku 

robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych. 

2. Podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym może polegać na technicznych 

możliwościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku podmiot 

uczestniczący w postępowaniu przetargowym jest obowiązany udowodnić organowi 

koncesyjnemu, iż będzie dysponował zasobami technicznymi niezbędnymi do 

realizacji obowiązków wynikających z koncesji, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów technicznych na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

koncesji. 

3. W przypadku gdy w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 

1, dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu 

dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami jest wysokość wynagrodzenia 

za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i 

rozpoznawania. 

Art. 49l. 

1. Organ koncesyjny przeprowadza przetarg przy pomocy komisji przetargowej. 

2. Komisja przetargowa składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego 

oraz jego zastępcy, wyznaczanych przez organ koncesyjny spośród osób będących 

pracownikami urzędu obsługującego ten organ, spełniających wymagania określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 49o pkt 2. 

3. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które: 
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1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 

podmiotem składającym ofertę, jego pełnomocnikiem lub członkami władz tego 

podmiotu; 

2) przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania przetargowego 

pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym ofertę albo 

były członkami władz osób prawnych tego podmiotu; 

3) pozostają z podmiotem składającym ofertę w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

4. Komisja przetargowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w terminie i 

miejscu wskazanych przez przewodniczącego komisji. 

Art. 49m. 

1. Komisja przetargowa dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów, o których 

mowa w art. 49h ust. 3 pkt 13, oraz ocenia oferty na podstawie kryteriów, o których 

mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4. 

2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, ocena jest dokonywana 

łącznie wobec wszystkich podmiotów. 

3. Zwycięzcą przetargu zostaje podmiot albo podmioty, których oferta uzyskała 

najwyższą ocenę. 

4. W przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę, 

operatorem jest podmiot wskazany w ofercie. 

5. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa niezwłocznie przedstawia organowi 

koncesyjnemu protokół z przetargu. 

6. Organ koncesyjny przesyła protokół z przetargu wszystkim podmiotom 

uczestniczącym w przetargu. 

Art. 49n. 

1. Podmiot uczestniczący w przetargu ma prawo wniesienia do organu koncesyjnego 

protestu wobec czynności podjętych w przetargu z naruszeniem przepisów ustawy. 

2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać zwięzłe 

przytoczenie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie protestu. 

3. Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z przetargu. 

4. Organ koncesyjny odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez 

podmiot niebędący uczestnikiem przetargu. 

5. Organ koncesyjny powiadamia niezwłocznie podmioty uczestniczące w przetargu o 

wniesieniu protestu. 

6. Protest rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 

7. W przypadku uwzględnienia protestu, czynność oprotestowaną powtarza się. 

8. W przypadku powtórzenia oprotestowanych czynności terminy, o których mowa w 

art. 49p ust. 1–3 albo art. 49s ust. 1, ulegają zawieszeniu. 

9. W sprawach związanych z protestem organ koncesyjny wydaje postanowienia. 
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Art. 49o. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od 

składającego ofertę, z uwzględnieniem rodzaju działalności, 

2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne 

do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem 

zapewnienia sprawności wykonywanych czynności, 

3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, 

z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie 

z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji 

– mając na uwadze zasady ochrony konkurencji, ochrony środowiska oraz racjonalnej 

gospodarki złożem. 

Art. 49p. 

1. W przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilka 

podmiotów, organ koncesyjny, po otrzymaniu protokołu z przetargu, niezwłocznie 

wzywa operatora do przekazania temu organowi, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wezwania, projektu umowy o współpracy. 

2. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o 

współpracy ze złożoną ofertą lub ustawą organ koncesyjny wyznacza dodatkowy 

termin 14 dni na usunięcie niezgodności. 

3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o 

współpracy ze złożoną ofertą oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym 

operatora. 

4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, operator przesyła niezwłocznie 

organowi koncesyjnemu umowę o współpracy. 

Art. 49q.  

1. Wycofanie oferty w czasie trwania przetargu powoduje utratę wadium. 

2. Wadium wniesione przez podmiot uczestniczący w przetargu, którego oferta nie 

uzyskała najwyższej oceny w przetargu, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez organ koncesyjny protokołu z przetargu. 

3. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu podlega zwrotowi w terminie 14 dni od 

dnia udzielenia koncesji, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które 

wspólnie złożyły ofertę – od dnia przekazania organowi koncesyjnemu umowy o 

współpracy. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia 

umowy o współpracy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu, chyba że 

odstąpienie nastąpiło z powodu siły wyższej. 

Art. 49r. 

Organ koncesyjny umarza postępowanie przetargowe, w przypadku gdy: 

1) w terminie, o którym mowa w art. 49h ust. 3 pkt 3, żaden podmiot nie złożył oferty; 

2) wszystkie złożone w przetargu oferty zostały wycofane lub nie spełniają wymagań 

określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2; 

3) zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę i nie przekazały 

organowi koncesyjnemu umowy o współpracy; 
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4) w terminie, o którym mowa w art. 49p ust. 2, nie usunięto niezgodności w projekcie 

umowy o współpracy. 

Art. 49s. 

1. Organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża niezwłocznie: 

1) po otrzymaniu protokołu z przetargu – na rzecz zwycięzcy przetargu albo 

2) w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły 

ofertę – po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy – na 

rzecz stron tej umowy 

– i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji podmiotom uczestniczącym 

w postępowaniu przetargowym, które nie są zwycięzcą przetargu. 

2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, o której mowa w ust. 1, 

w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 1, a także w przypadku gdy: 

1) żadna z ofert nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4; 

2) przed udzieleniem koncesji zwycięzcy przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą 

przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – operatorowi albo wszystkim 

podmiotom, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania 

kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę. 

Art. 49t. 

1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat, z 

zastrzeżeniem art. 49y ust. 2, 5, 7 i 8. 

2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu postępowania 

przetargowego, z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki stron postępowań 

zakończonych decyzją oraz postanowieniami uzyskanymi przez organ koncesyjny 

przed wszczęciem tego postępowania. 

3. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża: 

1) przyznaje przedsiębiorcy wyłączne prawo do wykonywania działalności objętej 

koncesją w określonej w niej przestrzeni; 

2) w przypadku gdy jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – jest 

wykonywana w sposób i na warunkach określonych w tej umowie. 

Art. 49u.  

1. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

określa: 

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności; 

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność; 

3) w przypadku gdy jest udzielana na rzecz stron umowy o współpracy – operatora 

oraz wskazuje zgodnie z umową o współpracy udziały stron umowy w zysku i 

kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych; 
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4) czas obowiązywania koncesji; 

5) termin rozpoczęcia zamierzonej działalności, a w razie potrzeby – przesłanki, 

których spełnienie oznacza rozpoczęcie zamierzonej działalności; 

6) szczególne warunki wykonywania zamierzonej działalności, w szczególności w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, 

ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem; 

7) warunki zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 2, o ile je przewidziano w 

ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2, w szczególności wysokość, zakres i 

sposób ustanowienia tego zabezpieczenia. 

2. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

może określać warunki wtłaczania wód do górotworu. 

Art. 49v. 

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża określa również: 

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, 

oraz minimalną kategorię rozpoznania złoża; 

2) czas trwania fazy: 

a) poszukiwania i rozpoznawania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w 

okresie od dnia jej udzielenia do dnia zakończenia dokumentowania złoża w 

przestrzeni wyznaczonej koncesją albo przekazania właściwemu organowi 

dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4; zatwierdzenie dokumentacji 

geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przed upływem czasu trwania tej 

fazy nie stanowi jej zakończenia, 

b) wydobywania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia 

wydania decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1, do dnia cofnięcia, 

wygaśnięcia lub utraty mocy tej koncesji; rozpoczęcie fazy wydobywania może 

nastąpić w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania; 

3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji obowiązków wynikających z tej koncesji, 

w tym wynikających z harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych; 

4) częstotliwość, tryb i format przekazywania organowi koncesyjnemu informacji o 

wynikach realizacji obowiązków określonych w harmonogramach, o których mowa w 

pkt 3; 

5) wysokość opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża 

węglowodorów; 

6) warunki zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w szczególności wysokość, 

zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia; 

7) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót 

geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych. 

Art. 49w. 

1. Koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również: 

1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego; 

2) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz 

przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem. 
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2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczno-

inwestycyjna złoża węglowodorów. 

Art. 49x.  

1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji 

oraz finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, 

cofnięcia lub utraty mocy koncesji. Zabezpieczenie ustanawia się na okres od dnia 

udzielenia koncesji do dnia zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania. 

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 poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów 

ze złoża może zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń 

mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją. 

3. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stosunku 

procentowym do wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót geologicznych. 

Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać równowartości 20% tych kosztów. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnosi się w następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.); 

6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

7) zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnoszone w pieniądzu wpłaca się 

przelewem na odrębny rachunek bankowy urzędu obsługującego organ koncesyjny w 

terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji. 

6. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesiono w pieniądzu, organ 

koncesyjny przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Organ 

koncesyjny zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek przedsiębiorcy, a w przypadku udzielenia koncesji na rzecz stron umowy o 

współpracy – na rachunek wspólny, o którym mowa w art. 49zp ust. 1. 

7. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w: 

1) ust. 1 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia 

udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża; 
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2) ust. 2 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia 

udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złoża. 

8. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu 

aktualny dowód istnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

9. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być utrzymywane w 

wysokości określonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża i uzupełniane niezwłocznie 

do tej wysokości do zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania. 

10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustanowione w pieniądzu nie wchodzi w 

skład masy upadłości. 

Art. 49y. 

1. Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat. 

2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami 

geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas 

trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oznacza przedłużenie 

czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów 

oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża. 

3. Warunkiem przedłużenia fazy poszukiwania i rozpoznawania jest wykonywanie 

działalności zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, w 

szczególności zgodnie z harmonogramami, o których mowa w art. 49v pkt 3. 

4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania 

przedkłada się nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. Do 

wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których 

mowa w ust. 3. 

5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest 

prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do 

zakończenia wydobywania węglowodorów ze złoża, jednak nie dłuższy niż 5 lat. 

Przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania oznacza przedłużenie czasu 

obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża. 

6. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później 

niż 120 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. 

7. W uzasadnionym przypadku, jeżeli okres, o którym mowa w ust. 5, jest 

niewystarczający do wyeksploatowania całości zasobów złoża węglowodorów, organ 

koncesyjny może, na wniosek, przedłużać czas trwania fazy wydobywania na kolejne 

okresy, z których żaden nie może być dłuższy niż 5 lat. Przepis ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania 

koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża. 
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Art. 49z.  

1. Rozpoczęcie fazy wydobywania wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnej. 

2. Decyzję inwestycyjną wydaje organ koncesyjny na wniosek. 

3. We wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej określa się: 

1) prawa do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywane wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się 

wnioskodawca; 

2) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża; 

3) złoże węglowodorów lub jego część, która ma być przedmiotem wydobywania; 

4) wielkość i sposób zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, a także 

stopień zamierzonego wykorzystania zasobów, w tym kopalin towarzyszących i 

współwystępujących; 

5) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, wyznaczone na 

podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz 

przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, 

z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju; 

6) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobywania węglowodorów ze złoża, a w 

razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu określone w dokumentacji 

hydrogeologicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

 

Art. 49za.  

1. Decyzja inwestycyjna określa: 

1) sposób wydobywania węglowodorów ze złoża; 

2) granice obszaru górniczego i terenu górniczego; 

3) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża; 

4) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz 

przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem. 

2. Decyzja inwestycyjna może określać: 

1) warunki wtłaczania wód do górotworu; 

2) inne wymagania dotyczące zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, racjonalnej gospodarki 

złożem lub ochrony środowiska. 

3. Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy poszukiwania i 

rozpoznawania przedsiębiorca może poszukiwać i rozpoznawać złoże węglowodorów 

w przestrzeni wyznaczonej koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, z wyłączeniem granic 

obszaru górniczego określonych w tej decyzji. 

4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy poszukiwania 

i rozpoznawania uzyskał decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno-

inwestycyjne złoża węglowodorów dla kolejnych złóż węglowodorów lub dodatki do 

dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złóż węglowodorów, w celu przystąpienia 

do wydobywania węglowodorów ze złóż, może wystąpić o zmiany decyzji 

inwestycyjnej. 



- 36 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Granice obszaru górniczego określone w decyzji inwestycyjnej lub jej zmianie na 

podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów lub dodatku 

do tej dokumentacji, sporządzanych na podstawie wyników prac geologicznych, w 

tym robót geologicznych, wykonanych jako ostatnie w fazie poszukiwania i 

rozpoznawania, zastępują granice przestrzeni wyznaczonej w koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża. 

6. Uzyskanie decyzji inwestycyjnej albo jej zmiany zobowiązuje do zmiany umowy o 

ustanowieniu użytkowania górniczego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

albo zmiany decyzji inwestycyjnej. 

Art. 49zb. 

Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesja na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy 

– operator, przez czas obowiązywania koncesji, jest obowiązany do prowadzenia strony 

internetowej zapewniającej nieodpłatny dostęp do danych teleadresowych stron umowy 

o współpracy, do kopii koncesji oraz decyzji ją zmieniających, decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji inwestycyjnej, decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu 

górniczego oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża 

węglowodorów. Strona internetowa zapewnia także dostęp do mapy w skali co najmniej 

1:50000 z naniesionymi granicami przestrzeni wyznaczonej koncesją i lokalizacji 

wierceń prowadzonych w fazie poszukiwania i rozpoznawania, a w przypadku 

wydobywania węglowodorów ze złoża – z naniesionymi granicami obszaru górniczego i 

terenu górniczego, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania 

tych granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych. 

Art. 49zc.  

1. Przedsiębiorca od dnia uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a 

w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża – od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej, jest 

obowiązany do przekazywania organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie 

geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża. 

2. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i elektronicznej, nie 

później niż 14 dni od dnia ich uzyskania, w zakresie, formatach i trybie określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3. 

Art. 49zd.  

1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z 

bezpieczeństwem państwa, budową konkurencyjnego i przejrzystego rynku energii, 

zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego lub ochroną środowiska, w tym z 

racjonalną gospodarką złożem, na wniosek przedsiębiorcy będącego dotychczasową 

stroną umowy o współpracy, w przypadkach określonych w art. 49zr ust. 2 oraz art. 

49zt ust. 3 i 4, organ koncesyjny przenosi koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, w drodze decyzji, na nowe strony umowy o 

współpracy. 

2. Organ koncesyjny przenosi koncesję, w przypadku gdy podmiot przystępujący do 

umowy o współpracy: 



- 37 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) posiada decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, 

o której mowa w art. 49a ust. 17, odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 

49a ust. 16; 

2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji oraz w 

umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego; 

3) wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem 

zamierzonej działalności. 

3. Do wniosku o przeniesienie koncesji dołącza się nową umowę o współpracy. 

4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, są strony 

dotychczasowej umowy o współpracy oraz podmiot przystępujący do umowy o 

współpracy. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przenoszenia koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo 

koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej jednemu przedsiębiorcy. 

Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia takiej koncesji są przedsiębiorca 

oraz podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji. 

6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny może na nowo określić wysokość, 

zakres lub sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia zabezpieczenia, o 

którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2, przedstawia się organowi koncesyjnemu w 

terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji przenoszącej koncesję. 

8. Przeniesienie koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu 

użytkowania górniczego. 

9. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych 

decyzji wydanych na podstawie ustawy. 

Art. 49ze. 

1. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadkach określonych w art. 37, a także 

w przypadku gdy: 

1) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 10, a koncesja została 

udzielona na rzecz stron umowy o współpracy; 

2) przedsiębiorca narusza obowiązki określone w art. 49zc. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ koncesyjny może cofnąć koncesję na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, po 

przeprowadzeniu postępowania zgodnie z art. 37. 

3. Organ koncesyjny cofa koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorcy, któremu samodzielnie udzielono koncesji, a w przypadku gdy 

koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – operatorowi albo 

wszystkim stronom umowy o współpracy, uchylono decyzję o uzyskaniu 

pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo 

utraciła moc bez względu na przyczynę; 
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2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 9, a koncesja została 

udzielona na rzecz stron umowy o współpracy. 

Art. 49zf. 

1. Do wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, stosuje się art. 38, z zastrzeżeniem, że koncesja, która została 

udzielona na rzecz stron umowy o współpracy wygasa, gdy przesłanki określone w 

art. 38 ust. 1 pkt 3–5 dotyczą operatora. 

2. Koncesja wygasa również w przypadku, gdy przedsiębiorca nie przedstawi organowi 

koncesyjnemu, w terminie określonym w art. 49x ust. 7 albo w art. 49zd ust. 7, 

dowodu ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w art. 49x ust. 1 i 2. 

Art. 49zg. 

1. Do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złoża nie stosuje się postępowania przetargowego, chyba że zmiana 

koncesji zmierza do powiększenia obszaru górniczego lub przestrzeni nią 

wyznaczonej. Zmiana koncesji może nastąpić w przypadku uzasadnionym 

w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem. 

2. Wniosek o zmianę koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu 

ochrony środowiska i działalności gospodarczej, zawiera szczegółowe uzasadnienie 

proponowanych zmian. Do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim 

okoliczności, a w przypadku gdy zmiana koncesji wpływa na warunki umowy o 

współpracy, dołącza się także zmianę tej umowy. 

3. Organ koncesyjny może zobowiązać przedsiębiorcę do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących 

uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności, które będą 

określone w zmienianej koncesji. 

4. W przypadku gdy zmiana koncesji następuje w wyniku zmiany udziałów stron 

umowy o współpracy, do wniosku o zmianę koncesji dołącza się zmianę umowy o 

współpracy. Umowa staje się skuteczna pod warunkiem uzyskania decyzji o zmianie 

koncesji. 

5. W przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy i 

przedsiębiorcy niebędącemu operatorem uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej 

oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez 

względu na przyczynę lub gdy zachodzą wobec niego przesłanki wygaśnięcia koncesji, 

o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3–5, organ koncesyjny zmienia koncesję, 

określając w niej na nowo udziały pozostałych stron umowy o współpracy. 

6. Organ koncesyjny wyznacza pozostałym stronom umowy o współpracy termin nie 

dłuższy niż 30 dni na przekazanie zmiany umowy o współpracy, określającej na nowo 

ich udziały. 

7. W przypadku nieprzekazania zmiany umowy o współpracy w terminie, o którym 

mowa w ust. 6, organ koncesyjny zmienia koncesję, określając udziały stron umowy 

na zasadach, o których mowa w art. 49zt ust. 6 pkt 2. Zmiana koncesji zobowiązuje 

strony umowy o współpracy do niezwłocznej zmiany tej umowy. 

8. Zmiana koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu 

użytkowania górniczego. 
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Art. 49zh. 

1. W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej na rzecz stron umowy o współpracy, 

jej wygaśnięcia lub utraty mocy, bez względu na przyczynę, obowiązki, o których 

mowa w art. 39 ust. 1, wykonuje operator. 

2. W przypadku gdy nie istnieje operator albo jego następca prawny, obowiązki, o 

których mowa w art. 39 ust. 1, wykonuje strona umowy o współpracy ze środków 

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w sposób określony, w drodze 

decyzji, przez organ koncesyjny. 

Rozdział 4 

Umowa o współpracy 

Art. 49zi. 

1. Przez umowę o współpracy strony zobowiązują się do wspólnego wykonywania 

działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz 

wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, pod 

warunkiem uzyskania koncesji, o której mowa w rozdziale 3, oraz zawarcia umowy o 

ustanowieniu użytkowania górniczego. 

2. Umowę o współpracy zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem udzielenia koncesji, o której 

mowa w rozdziale 3. 

Art. 49zj.  

1. Udział każdej ze stron umowy o współpracy w zysku i kosztach prac geologicznych, w 

tym robót geologicznych, lub robót górniczych, wynika: 

1) z oferty złożonej w przetargu w ramach postępowania przetargowego, o którym 

mowa w art. 49e; 

2) ze zmian umowy dokonywanych w przypadkach określonych w ustawie. 

2. Procentowy udział stron umowy o współpracy w zysku jest równy procentowemu 

udziałowi w kosztach działalności prowadzonej w ramach umowy, chyba że strony 

umowy postanowią inaczej. 

Art. 49zk.  

Umowa o współpracy zawiera w szczególności: 

1) określenie rodzaju działalności objętej umową; 

2) wskazanie operatora; 

3) określenie procentowego udziału jej stron w zysku i kosztach prac geologicznych, w 

tym robót geologicznych, lub robót górniczych.  

Art. 49zl.  

Wydobyte węglowodory stają się współwłasnością stron umowy w częściach 

ułamkowych określonych przez strony w umowie. Strony mogą postanowić w umowie, 

że składniki majątku nabyte w związku z wykonywaną przez nie działalnością 

gospodarczą stanowić będą ich współwłasność w częściach ułamkowych. 

Art. 49zm.  

1. W zakresie wykonywania działalności objętej umową o współpracy strony 

reprezentuje operator. 
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2. Operator samodzielnie prowadzi sprawy stron umowy o współpracy w zakresie spraw 

zwykłego zarządu, w tym prowadzi rozliczenia należności publicznoprawnych 

związanych z wykonywaniem działalności objętej umową i koncesją na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo 

koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża oraz w zakresie ustalonym zgodnie 

z odrębnymi pełnomocnictwami. 

3. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności 

podejmowanie uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzania i zmiany planów rocznych i wieloletnich; 

2) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego 

sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie ksiąg, o których mowa w 

art. 49zo ust. 1; 

3) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; 

4) rozwiązania umowy o współpracy. 

4. Umowa o współpracy może przewidywać inne niż określone w ust. 3 sprawy 

przekraczające zakres zwykłego zarządu. 

5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu uchwały są podejmowane na 

zebraniu w obecności stron umowy o współpracy reprezentujących co najmniej 75% 

udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 

górniczych, na dzień podjęcia uchwały, większością 2/3 głosów, chyba że strony 

umowy postanowią inaczej. 

6. W przypadku niepodjęcia uchwały z powodu braku kworum, o którym mowa w ust. 

5, operator zwołuje kolejne zebranie w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W porządku 

obrad tego zebrania są ujęte wyłącznie sprawy nierozstrzygnięte na poprzednim 

zebraniu. Uchwały są podejmowane w obecności stron umowy o współpracy 

reprezentujących co najmniej 50% udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym 

robót geologicznych, lub robót górniczych, większością 2/3 głosów, chyba że strony 

umowy postanowią inaczej. 

7. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o współpracy wymaga jednomyślności 

wszystkich jej stron. 

Art. 49zn. 

1. Zebranie stron umowy o współpracy odbywa się co najmniej raz w roku, w terminie 

nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia przedstawienia przez biegłego 

rewidenta opinii o rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy. 

2. Zebranie zwołuje operator. 

3. Zebranie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Zebranie może zostać zwołane na wniosek strony umowy o współpracy. Wniosek 

zawiera co najmniej proponowany porządek obrad, wraz z projektami uchwał i ich 

uzasadnieniem, jeżeli mają być podjęte. W takim przypadku operator zwołuje 

zebranie w terminie nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. Tryb prowadzenia zebrania określa umowa o współpracy. 

6. Na zebraniu stronie umowy o współpracy przysługuje liczba głosów proporcjonalna 

do jej udziału w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót 

górniczych, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 
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7. Pierwsze zebranie odbywa się w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża stała 

się ostateczna. Na zebraniu operator przedkłada co najmniej: 

1) wniosek o zatwierdzenie planu rocznego i wieloletniego, określających zakres 

rzeczowy i finansowy realizacji zobowiązań wynikających z koncesji, 

w szczególności harmonogram prac geologicznych, w tym robót geologicznych, 

lub robót górniczych, wraz z planowanym terminem ich realizacji; 

2) numer bankowego rachunku wspólnego; 

3) propozycje zmian umowy o współpracy mające na celu dostosowanie jej treści do 

treści koncesji, o ile jest to konieczne. 

8. W przypadku gdy na pierwszym zebraniu strony umowy o współpracy nie podejmą 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rocznego, do czasu jej podjęcia obowiązuje 

projekt planu rocznego przedstawiony przez operatora na tym zebraniu. 

9. W przypadku gdy do końca pierwszego roku obrotowego nie zostanie podjęta przez 

strony umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego i 

wieloletniego, a także w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych na podstawie 

projektu planu rocznego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny. Pierwszy rok 

obrotowy rozpoczyna się z dniem, w którym koncesja na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo 

koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża stała się ostateczna i trwa do końca 

następnego roku kalendarzowego, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 

10. W przypadku gdy w kolejnych latach obrotowych nie zostanie podjęta przez strony 

umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego lub 

wieloletniego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny. 

Art. 49zo. 

1. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz 

określenia wyniku finansowego działalności prowadzonej przez strony umowy o 

współpracy na podstawie umowy oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, operator prowadzi dodatkowo dla tej 

działalności księgi rachunkowe i sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które 

podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 49zr oraz art. 49zt, wartość udziału strony 

umowy o współpracy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót 

geologicznych, lub robót górniczych, oznacza się na podstawie osobnego bilansu. Za 

dzień bilansowy przyjmuje się dzień wydania decyzji, o której mowa w art. 49zd ust. 

1, albo decyzji, o której mowa w art. 49zg ust. 5, których skutkiem jest ustanie umowy 

wobec danej strony. 

Art. 49zp.  

1. Dla działalności objętej umową o współpracy oraz koncesją na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo 

koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża operator zakłada dla wszystkich 

stron umowy rachunek wspólny, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). 
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2. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz 

koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny.  

Art. 49zq.  

1. Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz 

koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w tym 

uiszczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego i 

umowy na korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują 

Skarbowi Państwa oraz opłat, o których mowa w dziale VII, odpowiedzialność ponosi 

operator. 

2. Za zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku z działalnością objętą 

umową o współpracy oraz koncesją, niewynikające z zatwierdzonych planów 

rocznych lub wieloletnich, odpowiedzialność ponosi operator. 

3. W przypadku spłaty przez operatora zobowiązań, o których mowa w ust. 2, 

przysługuje mu wobec pozostałych stron umowy o współpracy roszczenie o zwrot 

spłaconego zobowiązania, proporcjonalnie do udziału tych stron w kosztach prac 

geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych. 

Art. 49zr.  

1. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy operator może wypowiedzieć swój 

udział w umowie z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się 

ostateczna, pod warunkiem przedstawienia kandydatury nowego operatora. 

2. Nowy operator wstępuje w prawa i obowiązki operatora, który wypowiedział swój 

udział w umowie o współpracy, za zgodą wszystkich stron umowy, z dniem, w którym 

decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna. 

3. Nowy operator oraz operator, który wypowiedział swój udział w umowie o 

współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec pozostałych stron umowy za 

zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem, w którym decyzja, o której 

mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, przez okres kolejnych 12 miesięcy. 

Art. 49zs.  

W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów 

oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, jej wygaśnięcia albo utraty mocy, dotychczasowy operator może 

podejmować jedynie działania w celu wykonania obowiązków dotyczących ochrony 

środowiska i likwidacji zakładu górniczego. 

Art. 49zt.  

1. Strona umowy o współpracy niebędąca operatorem może wypowiedzieć swój udział w 

umowie lub jego część na rzecz innej strony tej umowy w każdym czasie, bez 

konieczności uzyskania zgody pozostałych stron tej umowy. 

2. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy strona umowy niebędąca operatorem 

może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część z zachowaniem 

sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, 

o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, pod warunkiem przedstawienia 

kandydatury podmiotu wstępującego w jej prawa i obowiązki. 

3. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy w prawa i obowiązki strony 

wypowiadającej swój udział w umowie lub jego część, w zakresie uzgodnionym przez 
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strony, może wstąpić nowy podmiot, pod warunkiem uzyskania decyzji, o której 

mowa w art. 49zd ust. 1. 

4. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy nowa strona niebędąca operatorem 

wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowej strony niebędącej operatorem i 

wypowiadającej swój udział w umowie, z dniem, w którym decyzja, o której mowa w 

art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 49zg ust. 5, umowa o współpracy 

z dotychczasową stroną ulega rozwiązaniu z zastrzeżeniem obowiązku dokonania 

rozliczeń między stronami. Pozostałe strony umowy o współpracy są obowiązane do 

przejęcia praw i obowiązków dotychczasowej strony tej umowy. 

6. Prawa i obowiązki dotychczasowej strony umowy o współpracy przechodzą na 

pozostałe strony tej umowy w: 

1) częściach uzgodnionych przez strony; 

2) przypadku niedokonania uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 

wskazanym w art. 49zg ust. 6 − proporcjonalnie do udziałów w kosztach prac 

geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych. 

7. Niebędąca operatorem strona przystępująca do umowy o współpracy oraz strona 

wypowiadająca udział w umowie lub strona, z którą rozwiązano umowę, na zasadach 

określonych w ust. 1–3 i 5, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec pozostałych stron 

umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem, w którym decyzja, 

o której mowa w art. 49zd ust. 1 albo art. 49zg ust. 5, stała się ostateczna, przez okres 

kolejnych 12 miesięcy. 

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia udziału w umowie o 

współpracy w części. 

Art. 49zu. 

Rozliczenie dokonane między stronami umowy o współpracy w przypadkach, o których 

mowa w art. 49zr oraz art. 49zt, wywołuje skutki wyłącznie między tymi stronami i nie 

zwalnia ich ze zobowiązań wobec osób trzecich. 

Art. 49zv.  

Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu w przypadku: 

1) cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża; 

2) podjęcia przez jej strony uchwały o rozwiązaniu. 

 

Art. 49zw.  

W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących umowy o współpracy stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego.> 

 

<Art. 80a.  

1. Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku. 

2. Dodatek do projektu robót geologicznych zatwierdza, w drodze decyzji, organ 

koncesyjny, a w przypadku dodatku do projektu robót geologicznych, których 
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wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji – właściwy organ administracji 

geologicznej. 

3. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych 

przepisy art. 80 ust. 2–5 oraz 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku istotnych zmian projektu robót geologicznych, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji, mających bezpośredni wpływ na warunki określone w 

koncesji, organ koncesyjny z urzędu zmienia koncesję w zakresie określonym w 

decyzji zatwierdzającej dodatek do projektu robót geologicznych. Do postępowania w 

sprawie zmiany koncesji przepisów art. 8 i art. 23 ust. 2 nie stosuje się.> 

 

Art. 81. 

1. [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:]  

<Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 

z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie 

kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo 

uzyskał 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; 

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. 

<3. O zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych podmiot, o którym 

mowa w ust. 1, zawiadamia na piśmie właściwy organ administracji geologicznej i 

państwową służbę geologiczną, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych 

próbek.> 

 

[Art. 82. 

1. 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, 
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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. 82. 

1. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne na podstawie: 

1) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża 

węglowodorów, 

2) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, 

3) koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, 

4) decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, 

5) zgłoszenia projektu robót geologicznych 

− ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym 

robót geologicznych, oraz ich wyników. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje roboty geologiczne w celu 

poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, 

poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla lub wykonania otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy 

głębokiego podłoża albo wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju, a 

także określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla 

potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 

składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla, ma 

obowiązek bieżącego przekazywania państwowej służbie geologicznej: 

1) danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót 

geologicznych; 

2) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych w zakresie określonym w 

koncesji i wyników badań tych próbek. 

3. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania złoża 

węglowodorów, ma dodatkowo obowiązek bieżącego przekazywania danych 

geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, organowi koncesyjnemu. 

4. Zakres przekazywania próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych określa 

odpowiednio koncesja albo decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. 

5. Przekazywanie: 

1) danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, odbywa się nie później niż 

14 dni od dnia ich uzyskania; 
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2) próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się nie później niż 60 dni od dnia 

ich uzyskania; 

3) wyników badań próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się nie później niż 

14 dni od dnia ich uzyskania. 

6. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 3, następuje w postaci papierowej i 

elektronicznej. 

7. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, następuje poprzez fizyczne 

dostarczenie próbki. 

8. Od dnia przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, danych geologicznych, 

próbek i wyników ich badań do dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej 

dokumentację geologiczną lub do dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w 

przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, państwowa służba geologiczna oraz 

organ koncesyjny nie udostępniają ich innym podmiotom.> 

 

<Art. 82a. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 

ust. 2 pkt 2; 

2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa 

w art. 82 ust. 2 pkt 1, oraz wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 

pkt 2; 

3) zakres, formaty oraz tryb przekazywania informacji dotyczących parametrów 

wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

środowiska: 

1) będzie kierował się potrzebą zapewnienia kompletności i użyteczności informacji 

o bieżącym rozpoznaniu geologicznym kraju dla udzielania koncesji oraz 

wykonywania zadań państwa w zakresie geologii przez państwową służbę 

geologiczną; 

2) uwzględni różnice w zakresie przekazywania danych, próbek i informacji 

dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, wynikające ze 

zróżnicowania zakresu i celu realizowanych prac geologicznych, a w przypadku 

przekazywania w związku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin – 

uwzględni także różnice wynikające ze specyfiki danej kopaliny.> 

 

<Art. 85a. 

1. Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w 

celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż 

węglowodorów, projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska. 

2. Rozpoczęcie robót geologicznych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w 

terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych minister właściwy 

do spraw środowiska, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska zgłasza sprzeciw, jeżeli: 

1) sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku; 
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2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa. 

4. Jeżeli roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, dotyczą obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej, projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, 

w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw środowiska, na zasadach 

określonych w art. 80 ust. 4, 7 i 8. 

5. Okres wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 2 

lata. 

6. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, w 

przestrzeni wyznaczonej koncesją na działalność regulowaną ustawą dotyczącą 

kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany do poinformowania 

przedsiębiorcy, któremu udzielono tej koncesji o terminie, lokalizacji i zakresie tych 

robót. 

7. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw 

środowiska ogłasza, co najmniej raz na kwartał, w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ wykaz przestrzeni, o których 

mowa w tym przepisie. 

Art. 85b.  

Wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może 

naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.> 

 

Art. 88. 

1. Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia 

zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej. 

2. Dokumentację geologiczną stanowią następujące rodzaje dokumentacji: 

[1)   geologiczna złoża kopaliny;] 

<1) geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;> 

<1a) geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów;> 

2)   hydrogeologiczna; 

3)   geologiczno-inżynierska; 

4)   inne niż określone w pkt 1-3. 

 

Art. 89.  

1. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się w celu określenia jego granic, 

zasobów geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia 

kopaliny ze złoża. 

2. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny określa w szczególności: 

[1)   rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji dotyczących 

kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych 

oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla środowiska;] 

<1) rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji 

dotyczących kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych 

pierwiastków śladowych oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla 

środowiska, oraz kategorię rozpoznania złoża;> 

2)   położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice; 

3)   elementy środowiska otaczającego złoże; 
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4)   hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze warunki występowania złoża; 

5)   stan zagospodarowania powierzchni w rejonie udokumentowanego złoża; 

6)   graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice. 

3. Do sporządzania dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i 

solanek stosuje się wymagania dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej. 

4. Jeżeli dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ma być podstawą uzyskania koncesji, 

rozpoznanie złoża następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu 

zagospodarowania złoża. 

5. W przypadku dokonywania podziału złoża, dla którego jest wykonana dokumentacja 

geologiczna, należy sporządzić nową dokumentację dla części złoża przewidzianej do 

zagospodarowania; dla pozostałej części należy sporządzić rozliczenie zasobów złoża w 

formie dodatku do dokumentacji geologicznej na koszt podmiotu, który sfinansował 

wykonanie nowej dokumentacji. 

 

<Art. 89a. 

Do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów stosuje 

się wymagania określone w art. 89 ust. 1, 2 i 5. W dokumentacji tej określa się również 

sposób zagospodarowania złoża węglowodorów, zasoby wydobywalne, a także 

optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów tego złoża, w szczególności 

przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin 

towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych 

wpływów na środowisko.> 

 

Art. 92. 

Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, sporządza się w przypadku: 

1)   wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża 

kopaliny lub zasobów wód podziemnych; 

2)   wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, 

niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny; 

3)   wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; 

4)   likwidacji otworu wiertniczego[.] <;> 

<5) wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych 

związanych z występowaniem złóż węglowodorów.> 

 

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.] 

<1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3, przedkłada się 

właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci 

papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.> 

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. 

<4d. W przypadku gdy dodatek do dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1a, 

ma bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji na wydobywanie 

węglowodorów ze złoża albo koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub decyzji inwestycyjnej, 

organ koncesyjny z urzędu zmienia koncesję lub decyzję inwestycyjną w zakresie 

określonym w decyzji zatwierdzającej dodatek.> 

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.] 

<8. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, sporządza się w 3 

egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci 

elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się 

odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót 

geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.> 

 

Art. 94. 

1. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła kopie decyzji dotyczących 

dokumentacji geologicznych, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3: 

1)   organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, których terytoriów 

dotyczy dokumentacja geologiczna; 

2)   właściwemu terenowemu organowi administracji morskiej - jeżeli dokumentacja 

geologiczna dotyczy obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w przypadku 

dokumentacji hydrogeologicznej; 

[4)   pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, załączając 1 

egzemplarz dokumentacji geologicznej.] 

<4) pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, 

załączając po 1 egzemplarzu dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i 

postaci elektronicznej;> 

<5) właściwym miejscowo wojewodom.> 

[2. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, o 

której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, pozostałym właściwym miejscowo organom 

administracji geologicznej.] 

<2. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu 

dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, w postaci papierowej oraz 

w postaci elektronicznej pozostałym właściwym miejscowo organom administracji 

geologicznej.> 

<3. W przypadku gdy właściwym miejscowo organem administracji geologicznej, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, jest minister właściwy do spraw środowiska, 

dokumentację geologiczną przesyła się do państwowej służby geologicznej 

prowadzącej archiwum, o którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2.> 

 

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. 
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<3. W terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-

inwestycyjnej złoża węglowodorów przez właściwy organ administracji geologicznej 

obszar udokumentowanego złoża węglowodorów obowiązkowo wprowadza się do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Koszty 

sporządzenia zmiany studium ponosi przedsiębiorca, który sporządził dokumentację 

geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów.> 

 

[Art. 96. 

1. 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 2013 r. poz. 594, 

645 i 1318) stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 97. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dotyczące dokumentacji: 

1)   geologicznej złoża kopaliny, 

2)   hydrogeologicznej, 

3)   geologiczno-inżynierskiej, 

4)   innych niż określone w pkt 1-3 

- w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji. 

2. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska 

będzie kierował się potrzebą zapewnienia dokumentacjom geologicznym odpowiedniej 

formy, w tym umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie w postaci dokumentu 

elektronicznego, należytego przedstawienia przez te dokumentacje budowy geologicznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz pozostałych 

elementów środowiska, a w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

uzależni szczegółowe wymagania od stanu skupienia kopaliny, rozmiarów działalności, a 

także od kategorii rozpoznania złoża i granicznych wartości parametrów definiujących 

złoże. 

Art. 98. 

1. Organy administracji geologicznej gromadzą, przechowują, chronią i udostępniają 

informację geologiczną. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, organizację i sposób jej 

przechowywania oraz zakres jej ochrony. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw środowiska 

będzie kierował się potrzebami ochrony złóż kopalin, znaczeniem informacji geologicznej, 

w tym próbek, dla badań naukowych oraz rozpoznania budowy geologicznej kraju, a także 



- 52 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uwzględni różnice w wymaganiach dotyczących przechowywania i udostępniania 

informacji geologicznych, w zależności od rodzaju i formy informacji geologicznej oraz jej 

statusu prawnego.] 

<Art. 96. 

1. 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: 

1) po upływie terminu określonego w art. 95 ust. 2 albo 

2) w terminie 6 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w art. 95 ust. 3. 

2. Zmiana studium sporządzona w trybie, o którym mowa w ust. 1, wywołuje skutki 

prawne takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

3. Koszty sporządzenia zmiany studium ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy 

zarządzenie zastępcze. 

4. W przypadku niewydania zarządzenia zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 

1 pkt 2, organ wyższego stopnia wymierza wojewodzie, w drodze postanowienia, na 

które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy 

z kar stanowią dochód budżetu państwa. 

5. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie, o którym mowa 

w ust. 4, stało się ostateczne. W przypadku bezskutecznego upływu terminu kara 

podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, nie może zostać wydane po upływie 2 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek wydania 

zarządzenia zastępczego. 

7. 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. 

8. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

Art. 97. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji: 

1) geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, 

2) geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, 

3) hydrogeologicznej, 

4) geologiczno-inżynierskiej, 

5) innych niż określone w pkt 1–4 

– w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji. 

2. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia dokumentacjom geologicznym 

odpowiedniej formy, w tym umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie w postaci 

elektronicznej, należytego przedstawienia przez te dokumentacje budowy 
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geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony złóż kopalin, wód podziemnych 

oraz pozostałych elementów środowiska oraz uzależni szczegółowe wymagania 

dotyczące dokumentacji geologicznej od: 

1) w przypadku rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – kategorii 

rozpoznania złoża i granicznych wartości parametrów definiujących złoże; 

2) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 − rozmiarów 

działalności; 

3) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – potrzeby ochrony 

złóż węglowodorów oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki tymi złożami. 

Art. 98. 

1. Organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna gromadzą, 

ewidencjonują, archiwizują, chronią i udostępniają informację geologiczną. 

2. Za udostępnienie informacji geologicznej podmioty, o których mowa w ust. 1, 

pobierają opłatę uwzględniającą koszty utrwalenia i przekazania informacji, 

z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od pobierania opłat w sytuacji, gdy koszty 

pobrania i zaksięgowania opłaty byłyby wyższe niż opłata uiszczana z tego tytułu. 

W takim przypadku informację o odstąpieniu od pobierania opłat do określonej 

wysokości ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego właściwy organ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. 

3. Za udostępnienie informacji geologicznej wymagającej dodatkowego przetworzenia, 

podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą koszty 

przetworzenia, przygotowania, utrwalenia i przekazania informacji w określony 

sposób lub określonej formie. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane udostępniać nieodpłatnie 

zgromadzone informacje geologiczne organom administracji publicznej w zakresie 

niezbędnym do wykonania ich zadań ustawowych. Udostępnione informacje nie mogą 

być wykorzystywane w celach komercyjnych ani przekazywane innym podmiotom. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i 

formę gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób 

jej ewidencjonowania, organizację archiwów geologicznych, zakres ochrony 

informacji geologicznej, a także tryb i warunki udostępniania informacji geologicznej. 

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw 

środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia należytej ochrony informacji 

geologicznej gromadzonej w archiwach geologicznych, w tym także potrzebą 

kompletności i uporządkowania zbioru, ze względu na znaczenie informacji 

geologicznej dla badań naukowych i rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz 

zróżnicuje wymagania dotyczące przechowywania i udostępniania informacji 

geologicznej w zależności od zakresu, rodzaju i formy informacji geologicznej oraz jej 

statusu prawnego.> 

 

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. 
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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.] 

<2. Temu, kto, ponosząc koszt prac prowadzonych w wyniku decyzji wydanych na 

podstawie ustawy lub prowadzonych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 

85 ust. 2 i art. 85a ust. 1, uzyskał informację geologiczną, przysługuje prawo do 

nieodpłatnego korzystania z niej. 

3. W okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną 

lub od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa 

w art. 92 pkt 3 i 5, 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. 

[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.] 

<4a. W przypadku wykonywania działalności: 

1) 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; 

2) w zakresie wydobywania węglowodorów ze złoża − wyłączne prawo do 

korzystania z informacji geologicznej wygasa z mocy prawa z dniem utraty 

mocy decyzji stanowiącej podstawę wykonywania tej działalności.> 

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.] 

<1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2–3a, korzystanie z informacji geologicznej, 

do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne.> 
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2. Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w 

celu wykonywania działalności w zakresie: 

1)   wydobywania kopalin ze złóż, 

<1a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 

węglowodorów ze złóż,> 

2)   podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego 

składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

3)   w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne 

- 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.] 

<3. Korzystanie z informacji geologicznej, związane z badaniem powodującym 

uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania, 

następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.> 

<3a. Korzystanie z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych: 

1) dotyczących kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, 

2) z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża lub 

wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju, 

3) stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych 

− następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem. 

3b. Państwowa służba geologiczna, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 162, 

ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej w postaci danych 

geologicznych.> 

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. 

<4a. W przypadku postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest udzielenie 

koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, podstawę określenia 

wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca 

koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych 

sporządzana przez organ koncesyjny. Koszty tej wyceny ponosi podmiot ubiegający 

się o korzystanie z informacji geologicznej w celu wykazania się prawem do niej w 

ramach postępowania przetargowego.> 

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. 

<5a. W przypadku gdy wycena, o której mowa w ust. 4, jest ustalana metodą obliczenia 

zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, nie stosuje się ust. 5.> 

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. 
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<7a. Minister właściwy do spraw środowiska może upoważnić państwową służbę 

geologiczną do rozporządzania informacją geologiczną w postaci danych 

geologicznych. W przypadku udzielenia takiego upoważnienia państwowa służba 

geologiczna przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz umów o 

korzystanie z informacji geologicznych zawartych w danym roku, zawierający 

informację o stronie umowy, wysokości wynagrodzenia oraz zakresie udostępnionych 

danych geologicznych, w terminie miesiąca od zakończenia tego roku.> 

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. 101. 

1. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję zasobów złoża kopaliny, ustalając ich zmiany 

spowodowane: 

1)   dokładniejszym rozpoznaniem złoża; 

2)   eksploatacją złoża i powstałymi wskutek niej stratami; 

3)   zmianą granic lub podziałem złoża; 

4)   wymaganiami ochrony środowiska albo bezpieczeństwa pracy, w tym ograniczeniami 

wpływającymi na dopuszczalność eksploatacji złoża; 

5)   przeklasyfikowaniem geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, 

zasobów pozabilansowych do bilansowych, przemysłowych do nieprzemysłowych, 

zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów 

przemysłowych. 

2. Jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50% wielkości rocznego 

wydobycia ze złoża, przeklasyfikowania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, dokonuje 

przedsiębiorca po uzyskaniu zgody, w drodze decyzji, właściwego organu koncesyjnego. 

3. W ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny sporządza się corocznie, w 

terminie do dnia 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, operat 

ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, zwany dalej "operatem ewidencyjnym". 

4. W operacie ewidencyjnym uwzględnia się w szczególności dane dotyczące tych części 

złoża kopaliny, których wydobycie nie jest technicznie możliwe lub nie jest gospodarczo 

uzasadnione. 

5. Operat ewidencyjny sporządza się na podstawie: 
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1)   obmiaru wyrobisk - dla zasobów złóż kopalin stałych; 

2)   pomiarów wydajności odwiertów - dla zasobów złóż kopalin gazowych i płynnych. 

6. W przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę: 

1)   obmiaru wyrobisk dokonuje się co 3 lata; 

2)   w corocznie sporządzanym operacie ewidencyjnym określa się stan zasobów złoża 

kopaliny, wielkość wydobycia i strat jako wielkości szacunkowe, pozostawiając 

szczegółowe ich ustalenie do czasu dokonania obmiaru wyrobisk. 

[7. Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej 

oraz projektu zagospodarowania złoża.] 

<7. Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji 

geologicznej złoża kopaliny lub projektu zagospodarowania złoża albo dokumentacji 

geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.> 

8. Przedsiębiorca sporządza, na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach 

zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazuje ją 

właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. 

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera dane dotyczące stanu zasobów złoża kopaliny, 

przyrostów oraz ubytków w tych zasobach. 

10. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku: 

1)   wszczęcia postępowania zmierzającego do cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej 

wygaśnięcia, 

2)   cofnięcia koncesji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia lub utraty jej mocy bez względu na 

przyczynę, 

3)   wyczerpania zasobów złoża, 

4)   naruszenia przepisów o ochronie środowiska 

- organ koncesyjny może, w drodze decyzji, nakazać dokonanie obmiaru wyrobisk i 

przedłożenie operatu ewidencyjnego w innym terminie. 

11. Przedsiębiorca przechowuje operaty ewidencyjne przez 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym koncesja utraciła moc. 

12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania dotyczące operatu ewidencyjnego oraz wzory informacji o zmianach zasobów 

złoża kopaliny, których treść jest uzależniona od rodzajów kopalin, kierując się potrzebą 

ochrony złóż kopalin oraz zapewnienia kompletności informacji objętych ewidencją 

zasobów złoża kopaliny. 

 

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. 

<2a. W przypadku gdy dodatek do projektu zagospodarowania złoża dotyczy złóż 

kopalin określonych w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów, 

przedsiębiorca przed przedłożeniem do organu koncesyjnego tego dodatku, 

przedkłada go do zaopiniowania właściwemu organowi nadzoru górniczego. Organ 

nadzoru górniczego wydaje przedsiębiorcy opinię, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia dodatku do projektu zagospodarowania złoża. W przypadku niewyrażenia 

opinii w tym terminie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag. 
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2b. Do dodatku do projektu zagospodarowania złoża przedkładanego organowi 

koncesyjnemu dołącza się opinię, o której mowa w ust. 2a, albo informację o jej 

braku, a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie 

ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.> 

[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.] 

<3. Jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony 

środowiska lub jeżeli dodatek do projektu zagospodarowania złoża nie odpowiada 

wymaganiom prawa, organ koncesyjny, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia 

tego dodatku, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji.> 

 

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; 

<1a) granice zakładu górniczego;> 

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; 

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 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. 
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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. 

<6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania 

robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża 

węglowodorów, wymaga opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Kryterium opinii jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub 

sposobu korzystania z nieruchomości określonego w art. 7. 

6c. Opinia, o której mowa w ust. 6b, jest wyrażana na wniosek przedsiębiorcy, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niewyrażenia opinii w 

tym terminie uważa się, że właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie zgłasza 

uwag.> 

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. 

[8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 

30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót.] 

<8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co 

najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót, z tym 

że w przypadku wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i 

rozpoznawaniem złoża węglowodorów termin ten wynosi 14 dni.> 

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;] 

<1) 2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu 

zakładu górniczego, który będzie realizował plan, a w przypadku planu ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i 

rozpoznawaniem złoża węglowodorów − także egzemplarz planu w postaci 

elektronicznej;> 

2)   odpisy wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, w 

szczególności dotyczących ochrony środowiska[.] <;> 
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<3) opinię właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo informację o jej 

braku, a w przypadku uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich 

uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.> 

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).] 

<11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w 

drodze decyzji.> 

<11a. Informacja zawarta w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego 

węglowodory ze złoża oraz w planie ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, dotycząca 

składu płynu szczelinującego, nie stanowi: 

1) tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 

późn. zm.); 

2) tajemnicy przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.); 

3) informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy 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. z 2013 r. 

poz. 1235, z późn. zm.). 

11b. Jeżeli plan ruchu zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa 

lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją, do postępowania o 

zatwierdzeniu tego planu nie stosuje się przepisów o udziale organizacji 

społecznych.> 

[12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji 

zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.] 

<12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji 

zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, a w przypadku planu ruchu dla 

wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem 

złoża węglowodorów − także egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej.> 

 

Art. 109. 

1. Zmiany planu ruchu zakładu górniczego dokonuje się w formie dodatku do planu, w trybie: 

1)   przewidzianym dla zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego; 

2)   uproszczonym - jeżeli zmiany nie dotyczą bezpieczeństwa powszechnego, 

bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie 

górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, gospodarki złożem, ochrony 

środowiska, robót budowlanych, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania 

szkodom i ich naprawy. 

[2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 opinia, o której mowa w art. 108 ust. 11, nie jest 

wymagana, jeżeli zmiana planu ruchu zakładu górniczego nie spowoduje negatywnego 

wpływu na środowisko oraz obiekty budowlane.] 
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<2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 opinia, o której mowa w art. 108 ust. 6b, nie 

jest wymagana, jeżeli zmiana planu ruchu zakładu górniczego nie spowoduje 

negatywnego wpływu na środowisko oraz obiekty budowlane.> 

3. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopie decyzji zatwierdzającej 

dodatek do planu ruchu zakładu górniczego, dotyczący gospodarki złożem lub mający 

wpływ na środowisko. 

4. W przypadku dokonywania zmiany planu ruchu zakładu górniczego w trybie 

uproszczonym: 

1)   dodatek do planu ruchu zakładu górniczego podpisuje kierownik ruchu zakładu 

górniczego, który realizuje plan, oraz zatwierdza przedsiębiorca; 

2)   zatwierdzone przez przedsiębiorcę dodatki do planu ruchu zakładu górniczego 

ewidencjonuje się w karcie zmian; 

3)   aktualną kartę zmian, wraz z zatwierdzonymi dodatkami do planu ruchu zakładu 

górniczego, przekazuje się do właściwego organu nadzoru górniczego nie rzadziej niż 

co kwartał. 

 

Art. 116. 

1. [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.] 

<Przedsiębiorca, z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność na podstawie 

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, 
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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; 

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. 127. 

<1.> Do podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio przepisy art. 105, art. 

106, art. 107 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 108, art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1, art. 128 pkt 3, art. 

129, art. 130 ust. 1, art. 134 pkt 3 i 4, art. 135 ust. 2 i 3 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

<2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 125 ust. 2–4, nie stosuje się do 

odpadów obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli stanowią 

odpady wydobywcze w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136).> 

 

Art. 128. 

1. [Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

2, 3 i 4, tworzy fundusz likwidacji zakładu górniczego, zwany dalej "funduszem", oraz 

gromadzi na nim środki.] <Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność, o 

której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2–4, tworzy fundusz likwidacji zakładu górniczego, 

zwany dalej „funduszem”, oraz gromadzi na nim środki.> Przedsiębiorca może 

utworzyć wspólny fundusz dla więcej niż jednego zakładu górniczego. 

2. Środki funduszu gromadzi się na wyodrębnionym rachunku bankowym w postaci środków 

pieniężnych. Środki funduszu mogą być gromadzone również w postaci bonów 

skarbowych lub obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. 

3. Środki funduszu zwiększa się o wpływy z oprocentowania środków pieniężnych, 

przychody z bonów skarbowych oraz przychody z obligacji emitowanych lub 

gwarantowanych przez Skarb Państwa. 

4. W przypadku wydobywania kopalin ze złóż metodą: 
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1)   robót podziemnych lub otworów wiertniczych - przeznacza się na fundusz 

równowartość nie mniej niż 3% odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych 

zakładu górniczego, ustalanych stosownie do przepisów o podatku dochodowym, 

2)   odkrywkową - przeznacza się na fundusz równowartość nie mniej niż 10% należnej 

opłaty eksploatacyjnej 

- w terminie miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. 

5. Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania 

substancji oraz podziemnego składowania odpadów. 

6. Obowiązek przeznaczania środków na fundusz: 

1)   powstaje w przypadku: 

a)  wydobywania kopalin ze złóż - od dnia wymagalności opłaty eksploatacyjnej, 

b)  podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego 

składowania odpadów - od dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego; 

2)   ustaje z dniem rozpoczęcia likwidacji zakładu górniczego. 

7. Likwidacja części zakładu górniczego nie zwalnia z obowiązku dokonywania wpłat w 

zakresie pozostałej części tego zakładu. 

8. Środki funduszu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia kosztów 

likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, a także zbędnych ze względów 

technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych 

tego zakładu. 

9. Rozpoczęcie dokonywania wypłat z funduszu może nastąpić po przedstawieniu przez 

przedsiębiorcę prowadzącemu rachunek ostatecznej decyzji właściwego organu nadzoru 

górniczego zatwierdzającej plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego lub jego 

oznaczonej części albo zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego w części, w jakiej 

przewiduje on likwidację zbędnych ze względów technicznych i technologicznych 

urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu. 

10. Na żądanie właściwego organu koncesyjnego lub właściwego organu nadzoru górniczego 

przedsiębiorca przedstawia aktualne wyciągi z rachunku bankowego, na którym gromadzi 

środki funduszu, oraz informacje o sposobie ich wykorzystania. 

11. Likwidacja funduszu następuje po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, za zgodą 

właściwego organu nadzoru górniczego, wyrażoną, w drodze decyzji, po zasięgnięciu 

opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

12. Wymagania określone w ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego 

przedsiębiorcy, który utworzył fundusz. 

13. Stosowanie przepisów ust. 1-12 nie jest obowiązkowe dla przedsiębiorcy, który uzyskał 

koncesję starosty. 

 

Art. 129. 

1. W przypadku likwidacji zakładu górniczego, w całości lub w części, przedsiębiorca jest 

obowiązany: 

1)   zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz urządzenia, instalacje i obiekty 

zakładu górniczego; 

<1a) przedsięwziąć niezbędne środki chroniące sąsiednie złoża kopalin;> 

[2)   zabezpieczyć niewykorzystaną część złoża kopaliny; 

3)   zabezpieczyć sąsiednie złoża kopalin;] 

4)   przedsięwziąć niezbędne środki chroniące wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych; 

[5)   przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów 

po działalności górniczej.] 
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 2. Do rekultywacji gruntów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1205 oraz z 2014 r. poz. 40). 

3. Do likwidacji zakładu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy o ruchu zakładu 

górniczego. 

4. Plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części określa również 

sposób wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1. 

5. Zatwierdzenie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego wymaga uzgodnienia z 

właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Kryterium uzgodnienia jest 

zgodność sposobu likwidacji z przeznaczeniem nieruchomości, określonym w art. 7. 

6. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze 

decyzji, nakazać przedsiębiorcy wykonanie obowiązku likwidacji zakładu górniczego lub 

jego oznaczonej części. 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, określa termin i sposób wykonania obowiązku likwidacji 

zakładu górniczego lub jego oznaczonej części. Decyzja ta może również upoważnić do 

korzystania z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku 

likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części. 

8. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7, właściwy organ 

nadzoru górniczego wszczyna postępowanie egzekucyjne. 

 

Art. 133. 

[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 ] 

<1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża 

kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla albo koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, 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 – 558,56 zł; 

2) węgla brunatnego – 223,43 zł; 

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem 

węglowodorów – 111,72 zł.> 

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 
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rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 

dwukrotność stawki określonej w ust. 3a. 

<3c. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 210 zł.> 

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.] 

<5. Organ koncesyjny, wydłużając czas obowiązywania koncesji lub czas trwania fazy 

poszukiwania i rozpoznawania w przypadku koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

ponownie ustala opłatę za działalność. Do ustalenia tej opłaty stosuje się przepisy ust. 

1–4.> 

 

Art. 134. 

[1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę 

eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża 

bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym.] 

<1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, 

a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę 

eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze 

złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym.> 

2. Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do 

ustawy. 

3. Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku: 

1)   kopaliny towarzyszącej; 

2)   kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów. 

 

Art. 136. 

[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.] 

<1. Stawki opłat, o których mowa w art. 133 ust. 2, 3a i 3c, art. 134 ust. 2 i 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 
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której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, bez wezwania.] 

<2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, z 

wyłączeniem złoża węglowodorów, 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 NFOŚiGW, bez wezwania.> 

<2a. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a 

w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, samodzielnie 

ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed 

upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe 

gminy, powiatu i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz 

NFOŚiGW, 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. 

<3a. W terminie określonym w ust. 2a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na 

wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża − 

uzyskał decyzję inwestycyjną, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, 

powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz 

NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane 

identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość kopaliny 

wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, 

w tym przypadającej gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest 

prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie 

więcej niż jednej gminy, jednego powiatu lub jednego województwa – w informacji 

określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów odpowiednio poszczególnych 

gmin, powiatów i województw, 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.] <Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa 

w ust. 3 i 3a.> 

[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, podziemne 

składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla.] 
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<5. Jeżeli ostatni dzień terminu określonego w ust. 2 i 2a 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, 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, 

którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 

koncesję na podziemne składowanie odpadów albo koncesję na 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.] <Działalność 

wykonywana z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w 

zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu 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.] 

<2. Opłatę dodatkową ustala, w drodze decyzji, odpowiednio organ koncesyjny lub 

organ administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych lub 

któremu zgłoszono 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; 
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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. 

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.] 

<1. Działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo 

podlegającego zgłoszeniu 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.] 

<2) właściwy organ nadzoru górniczego 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; 

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. 
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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/m
3
 w przypadku wód termalnych i 5,89 zł/1000 m

3
 w przypadku metanu z węgla 

kamiennego. 

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. 

<1a. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w zakresie 

węglowodorów, w 60% stanowią dochód gminy, w 15% dochód powiatu, w 15% 

dochód województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, a w 10% 

dochód NFOŚiGW.> 

[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.] 

<2. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, jednego 

powiatu lub jednego województwa, opłaty stanowią ich dochód proporcjonalnie 

odpowiednio do wielkości powierzchni terenu objętego działalnością albo 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.] 

 

Art. 142. 

1. Do opłat, o których mowa w niniejszym dziale, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) 

dotyczące zobowiązań podatkowych. Określone tymi przepisami uprawnienia organów 

podatkowych przysługują wierzycielom. 

[2. Wierzycielami są odpowiednio gmina, powiat oraz Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.] 

<2. Wierzycielami są odpowiednio gmina, powiat, województwo oraz NFOŚiGW.> 

3. Organem właściwym w zakresie decyzji wydawanych na podstawie przepisów 

wymienionych w ust. 1 w części dotyczącej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej jest Prezes Zarządu tego Funduszu. W sprawach regulowanych 

niniejszą ustawą organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, w stosunku do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest minister właściwy do spraw środowiska. 
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Art. 143. 

1. Decyzja w sprawach określonych niniejszym działem nie może zostać wydana po upływie 

5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające jej wydanie. 

2. W sprawach określonych niniejszym działem stroną postępowania jest odpowiednio: 

1)   przedsiębiorca albo 

2)   podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, albo 

[3)   podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z naruszeniem zatwierdzonego projektu 

robót geologicznych, albo 

4)   podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego projektu robót 

geologicznych.] 

<3) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z rażącym naruszeniem warunków 

określonych w zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót 

geologicznych, albo 

4) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo 

podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych.> 

<3. W przypadku braku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, stroną 

postępowania jest właściciel nieruchomości albo inna osoba posiadająca tytuł prawny 

do nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność lub roboty geologiczne.> 

 

Art. 153. 

<1.> Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli upoważnionym pracownikom organów 

administracji geologicznej oraz pracownikom organów nadzoru górniczego, w granicach 

ich właściwości rzeczowej i miejscowej, przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej, 

prawo: 

1)   całodobowego wstępu, wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i 

niezbędnym sprzętem do: 

a)  miejsc wykonywania robót geologicznych, 

b)  miejsc wydobywania kopalin, 

c)  zakładów górniczych, 

d)  siedzib, obiektów i urządzeń podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem 

górniczym, 

e)  siedzib, obiektów i urządzeń przedsiębiorców produkujących, importujących lub 

wprowadzających do obrotu wyroby przeznaczone do stosowania w ruchu zakładu 

górniczego; 

2)   dostępu do niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów; 

3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób; 

4)   żądania udzielania wyjaśnień w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru i 

kontroli; 

5)   legitymowania osób w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla 

potrzeb kontroli; 

6)   żądania okazania dokumentów i udostępniania niezbędnych danych; 

7)   pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych 

czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w 

obiekcie lub jego części, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o 

ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach warunków 

wykonywania działalności wpływającej na środowisko. 

<7) pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania 

innych czynności kontrolnych.> 
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<2. Pracownikom państwowej służby geologicznej przysługuje prawo do całodobowego 

wstępu, wraz z pracownikami pomocniczymi i rzeczoznawcami oraz niezbędnym 

sprzętem, do miejsc wykonywania robót geologicznych, na podstawie odrębnego 

upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej, w celu sprawdzenia 

prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz do 

wykonywania innych czynności pomocniczych.> 

 

Art. 161. 

[1. Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z 

wyjątkiem spraw określonych w ust. 2 i 3.] 

<1. Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek 

województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2–4.> 

2. Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy 

związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami 

geologicznymi, dotyczące: 

1)   złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na 

obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m
3
 w roku 

kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych; 

2)   ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 

50 m
3
/h; 

[3)   badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;] 

<3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z 

wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;> 

4)   odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m
3
/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.] 

<6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym 

powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji 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 oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.> 

[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;] 

<1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz warunków 

hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień tych złóż, 
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wtłaczaniem wód pochodzących z takich odwodnień do górotworu, a także w 

związku z wtłaczaniem do górotworu, powstałych przy wydobywaniu tych kopalin, 

wód złożowych;> 

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. 

<4. Do ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z 

zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.> 

 

Art. 162. 

1. Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie geologii: 

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;] 

<3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;> 

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;] 

<6) przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania 

przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowuje we współpracy z 

organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej, o której mowa w 

art. 49f ust. 3;> 

7)   koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje prace 

pilotażowe z tego zakresu; 

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[.] <;> 
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<11) dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót 

geologicznych oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na podstawie odrębnego 

upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej; 

12) tworzy i prowadzi system informacyjny Geoinfonet, zwany dalej 

„Geoinfonetem”.> 

2. Państwowa służba geologiczna wykonuje inne, niż określone w ust. 1, zadania państwa w 

zakresie geologii, powierzone przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

 

<Art. 162a. 

1. Państwowa służba geologiczna jest finansowana ze środków budżetu państwa w części 

dotyczącej środowiska będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

środowiska. 

2. Państwowa służba geologiczna może być dofinansowana z innych środków 

publicznych, na zasadach dotyczących wykorzystania tych środków. 

 

Art. 162b. 

Tworzy się Geoinfonet. 

 

Art. 162c. 

Geoinfonet obejmuje informację o: 

1) danych geologicznych i próbkach oraz wynikach ich badań, o których mowa w art. 82 

ust. 2; 

2) przekazanych dokumentacjach geologicznych, o których mowa w art. 88 ust. 2; 

3) udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, koncesjach 

na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złóż, decyzjach inwestycyjnych oraz koncesjach na wydobywanie 

kopalin ze złóż, a także o zatwierdzonych lub zgłoszonych projektach robót 

geologicznych; 

4) obszarach górniczych i terenach górniczych; 

5) parametrach wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc ust. 

1. 

Art. 162d. 

1. Geoinfonet prowadzi państwowa służba geologiczna. 

2. Geoinfonet jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, w tym wykorzystującym 

usługi dostarczane przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. 

3. System teleinformatyczny umożliwia w szczególności: 

1) przetwarzanie informacji, o których mowa w art. 162c, w celu dostarczania usług 

w postaci elektronicznej; 

2) przekazywanie informacji do Geoinfonetu; 

3) dostęp do usług wykorzystujących informacje, o których mowa w art. 162c pkt 2–

4, z wyjątkiem art. 100 ust. 2–3a; 

4) dostęp do usług wykorzystujących informacje, o których mowa w art. 162c pkt 1 

i 5. 

 

Art. 162e. 

1. Geoinfonet jest jawny. 

2. Dostęp do usług, o których mowa w art. 162d ust. 3 pkt 4, posiadają: 

1) organy administracji geologicznej i państwowa służba geologiczna w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań; 
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2) podmioty, o których mowa w art. 49zc ust. 1 i art. 82 ust. 2, w zakresie 

przekazywanych przez nie informacji. 

3. Dostęp do usług, o których mowa w art. 162d ust. 3 pkt 4, uzyskuje się po nadaniu 

niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika systemu teleinformatycznego. 

 

Art. 162f. 

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

organizacyjno-techniczne funkcjonowania Geoinfonetu, mając na uwadze konieczność 

właściwego działania systemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ich ochrony 

przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.> 

 

Art. 168. 

1. Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, 

w szczególności w zakresie: 

1)   bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2)   bezpieczeństwa pożarowego; 

3)   ratownictwa górniczego; 

4)   gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania; 

5)   ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania 

przez przedsiębiorców obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na ich 

podstawie; 

6)   zapobiegania szkodom; 

7)   budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności 

górniczej. 

[2. W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania 

obiektów budowlanych zakładu górniczego organy nadzoru górniczego wykonują zadania 

z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.] 

<2. W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz 

utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego organy nadzoru 

górniczego wykonują zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 

i nadzoru budowlanego.> 

 

Art. 173. 

[1. W przypadku wystąpienia stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji 

właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie działalności. 

Kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się organowi określonemu w art. 140 ust. 2.] 

2. Organ nadzoru górniczego niezwłocznie zawiadamia właściwy organ administracji 

geologicznej w przypadku stwierdzenia, że działalność regulowana ustawą jest 

wykonywana bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub bez przedłożonego 

projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem 

warunków określonych w koncesji lub projekcie robót geologicznych. 

 

[Art. 183. 

Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów 

złoża kopaliny, w zakresie przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny oraz 

w zakresie posiadania, sporządzania, aktualizowania i uzupełniania wymaganej dokumentacji 

mierniczo-geologicznej, 

podlega karze grzywny.] 
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<Art. 183. 

Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji 

zasobów złoża kopaliny, w zakresie przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża 

kopaliny, w zakresie posiadania, sporządzania, aktualizowania i uzupełniania 

wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz przekazywania danych 

geologicznych i próbek oraz wyników ich badań, uzyskanych w wyniku robót 

geologicznych, 

podlega karze grzywny.> 

 

Uwaga: użyte w art. 137 ust. 3, art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 142 ust. 3 w różnym 

przypadku wyrazy „[Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej]” zastępuje się skrótem „<NFOŚiGW>”; 

 

 

STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH 
  

Lp. Rodzaj kopaliny 

Jednostka 

miary 

(j.m.) 

Stawka opłaty 

eksploatacyjnej 

(zł/j.m.) 

1 2 3 4 

1-10 pominięto   

[11 Gaz ziemny wysokometanowy tys. m
3
 5,89] 

<11 

Gaz ziemny wysokometanowy, którego 

wydobycie w okresie rozliczeniowym 

przekracza 500 tys. m³ 

tys. m³ 24,00> 

<11a 

Gaz ziemny wysokometanowy, którego 

wydobycie w okresie rozliczeniowym nie 

przekracza 500 tys. m³ 

tys. m³ 6,23> 

[12 Gaz ziemny pozostały tys. m
3
 4,90] 

<12 

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie 

w okresie rozliczeniowym przekracza 500 

tys. m³ 

tys. m³ 20,00> 

<12a. 
Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie 

w okresie rozliczeniowym nie przekracza 

500 tys. m³ 

tys. m³ 5,18> 

13-35 pominięto   

[36 Ropa naftowa t 34,89] 

<36 
Ropa naftowa, której wydobycie w 

okresie rozliczeniowym przekracza 500 t 
t 50,00> 

<36a 

Ropa naftowa, której wydobycie w 

okresie rozliczeniowym nie przekracza 

500 t 

t 36,84> 

37-61 pominięto   
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USTAWA z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU 

NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz 

z 2013 r. poz. 155)  

 

Art. 24. 

1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze: 

1)   w pierwszej kolejności sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach 

określonych w rozdziale 6; 

[2)   oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub 

fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8;] 

<2) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym 

lub fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8;> 

3)   wniesienia mienia lub jego części do spółki, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 5 ust. 6, lub innej spółki prawa handlowego, w której Skarb Państwa lub 

instytut badawczy posiada większość udziałów lub akcji; 

4)   oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu 

gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25; 

5)   przekazania w zarząd; 

6)   zamiany nieruchomości. 

1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania 

regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych 

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja 

zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji. 

3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo 

przypadkach odłogowane. 

4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze 

decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu, 

przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo 

w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się 

odpowiednio. 

4a. (uchylony). 

5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 

przekazać na własność: 

1)   jednostce samorządu terytorialnego: 

a)  na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 

lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 

951), 

b)  w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996), 

c)   jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele 

związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań 
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własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub 

rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz; 

2)   (uchylony); 

3)   osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były 

pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne o 

powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w 

przepisach ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.). 

5a. W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż 

określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia Agencja występuje 

do podmiotu wymienionego w ust. 5 pkt 1 z żądaniem zwrotu aktualnej wartości 

pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, 

natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile Lasy 

Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia gruntu 

przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje prawo 

pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami. 

5aa. Agencja może odstąpić od żądania, o którym mowa w ust. 5a, w przypadku gdy: 

1)   nieruchomość zostanie wykorzystana przez jednostkę samorządu terytorialnego na 

inny cel niż określony w umowie, jeżeli cel ten mieści się w zakresie określonym w ust. 

5 pkt 1 lub 

2)   nieruchomość zostanie przekazana na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651, z późn. zm.) nieodpłatnie, albo za odpłatnością stanowiącą równowartość 

poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego udokumentowanych nakładów 

na przekazaną nieruchomość, lub 

3)   nastąpi zwrot do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego 

przekazania. 

5b. (uchylony). 

5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i 

wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce 

samorządu terytorialnego. 

6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, 

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze 

umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym 

działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych 

może nastąpić nieodpłatnie. 

7. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu przeznaczone na drogi krajowe stają się 

nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustanowienie trwałego zarządu 

wojewoda stwierdza w drodze decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstawę wpisu do 

księgi wieczystej i jest podstawą wykreślenia nieruchomości z ksiąg rachunkowych oraz 
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przekazania tych nieruchomości przez Agencję protokołem zdawczo-odbiorczym 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

7a. (uchylony). 

7b. (uchylony). 

7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o: 

1)   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 i Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951) wydanym na rzecz podmiotu, 

o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy; 

2)   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 wydaną na rzecz regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej lub urzędu morskiego. 

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić: 

1)   warunki i procedurę dokonywania zamiany; 

2)   warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny 

stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym 

rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie 

większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych; 

3)   warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu. 

 

 

Rozdział 8 

[Dzierżawa i najem] 

<Oddanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania> 

 

 

Art. 38. 

[1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom 

fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 38a.] 

<1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być: 

1) wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach 

Kodeksu cywilnego albo 

2) oddane do korzystania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale lub 

w odrębnych przepisach.> 

1a. W umowie dzierżawy, także zawieranej na czas oznaczony zawiera się postanowienie o 

możliwości wypowiedzenia przez agencję umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% 

powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy. 

2. Do nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy i najmu art. 28 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w okresie pięciu lat od dnia wejścia w 

życie ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4. 

4. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nieruchomości rolne wchodzące 

w skład Zasobu mogą być wydzierżawione podmiotowi zagranicznemu za zgodą ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi. 
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<Art. 38b. 

1. Agencja, w drodze umowy, oddaje do odpłatnego korzystania nieruchomości Zasobu 

przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża udzieloną na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i …), na 

czas nie dłuższy niż czas obowiązywania koncesji. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) oznaczenie stron; 

2) oznaczenie nieruchomości; 

3) cel i sposób korzystania z nieruchomości; 

4) wysokość wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia w szczególności: 

1) wysokość niezbędnych kosztów związanych z oddaniem nieruchomości do 

korzystania; 

2) utracone korzyści związane z oddaniem nieruchomości do korzystania. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać również wysokość odszkodowania 

związanego z oddaniem nieruchomości do korzystania. 

5. Nieruchomość oddana do korzystania na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, 

nie może być zbyta na rzecz osób trzecich w trakcie obowiązywania tej umowy. 

6. W przypadku przeniesienia koncesji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca, na rzecz 

którego została przeniesiona koncesja wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki 

wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1. 

7. W przypadku cofnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1, jej wygaśnięcia lub utraty 

mocy, umowa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu. Przepis art. 39 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze stosuje się.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz 

z 2014 r. poz. 40 i 768)  

 

Art. 29. 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

(pkt 1-26 pominięto) 

27)  instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu [.] <;> 

<28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 613, 587 i …) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów.> 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)   remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   dociepleniu budynków o wysokości do 12 m; 

5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 
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6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych 

poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: 

a)  ziemnych stawów hodowlanych, 

b)  urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków 

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

10)  wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 

m
3
/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych; 

11)  przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 

12)  przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

12a)  budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie 

drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 

13)  wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu 

spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz 

torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń 

skarp podwodnych akwenu; 

14)  instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 

16)  montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej 

do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych; 

17)  instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej. 

3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy 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. 

 

Art. 30. 

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3: 

[1)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-19 i 20a-21;] 

<1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19, 20a–21 oraz 28;> 

1a)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; 

2)   wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-

13; 

3)   budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc 

publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót 

budowlanych polegających na instalowaniu: 

a)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b)  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, 

c)  (uchylona); 

4)   budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1265505:part=a29u2p6:nr=2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1265505:part=a29u2p6:nr=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1181606:part=a4p15(a)&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578:part=a59&full=1
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2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa 

w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a 

także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie 

konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, 

na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących 

dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć 

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane. 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 

1)   wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

2)   uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, 

jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w 

drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu 

terminu ich rozpoczęcia. 

5a. (uchylony). 

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1)   zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 

2)   budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; 

3)   zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek 

uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych 

obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: 

1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

 

Art. 49. 

1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1265505:part=a30u2:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1181606:part=a24(l)u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1181606:part=a24(l)u4&full=1
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1)   zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2)   kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń, 

3)   wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane 

- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie 

przysługuje zażalenie. 

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa 

w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ 

nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w 

określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w 

art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty 

legalizacyjnej. 

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję: 

1)   o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót; 

2)   o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona. 

[4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy 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.] 

<4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim 

przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana 

przepisami ustawy 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, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do 

przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych 

przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony 

środowiska.> 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z 

późn. zm.)  

 

[Art. 51. 

Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek 

samorządu terytorialnego (rachunek wspólny).] 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1265505:part=a49u1p1:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18042721&loc=5&class=CONTENT&part=A351&part=A419&part=A645&wersja=1&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253578&full=1
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<Art. 51. 

Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, kilku jednostek 

samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i …) − 

rachunek wspólny.> 

 

<Art. 51c.  

1. Rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w 

związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

2. W przypadku rachunku wspólnego dla stron umowy o współpracy: 

1) uprawnionym do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 

rachunku jest wyłącznie współposiadacz będący operatorem w rozumieniu ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

2) współposiadacz rachunku może żądać bieżących informacji o saldzie, okresowych 

wyciągów bankowych oraz historii rachunku i subkont.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.)  

 

Art. 17. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 

do sporządzania planu miejscowego kolejno: 

1)   ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, 

określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od 

dnia ogłoszenia; 

2)   zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3)   (uchylony); 

4)   sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko; 

5)   sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z 

uwzględnieniem art. 36; 

6)   występuje o: 

a)  opinie o projekcie planu do: 

–  gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej, 

–  wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem 

objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym, 

–  regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

[–  właściwych organów administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych,] 
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<– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych 

złóż kopalin i wód podziemnych,> 

–  (uchylone), 

–  właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub 

dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 

5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w istniejących 

zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii i 

nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub 

tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

[–  właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, oraz] 

<− właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,> 

<– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, oraz> 

b)  uzgodnienie projektu planu z: 

–  wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich 

zadań rządowych i samorządowych, 

–  organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów 

odrębnych, 

–  właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do 

pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub 

samą drogę, 

–  właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

–  dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

–  właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów 

górniczych, 

–  ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, 

–  właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz 

c)  zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz 

ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 

na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz 

organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu 

rozwiązaniami; 

10)  (uchylony); 

11)  wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby fizyczne i 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia projektu planu; 
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12)  rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

upływu terminu ich składania; 

13)  wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o 

których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 

14)  przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych 

uwag, o których mowa w pkt 11. 

 

Art. 53. 

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony 

zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na 

których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. 

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony w 

postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące prokuratora. 

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: 

1)   warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z 

przepisów odrębnych; 

2)   stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z: 

1)   ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2)   wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów 

objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. 

zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

3)   dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani; 

4)   właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; 

[5)   właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;] 

<5) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do 

udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;> 

<5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska – w odniesieniu do 

terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;> 

6)   organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami; 

7)   dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny; 

8)   regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż 

wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody; 
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9)   właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa 

drogowego; 

10)  wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w 

art. 48 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, 

które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w 

art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach 

miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 

ust. 1; 

11)  dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do: 

a)  przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania 

którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej, 

b)  obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), w zakresie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu; 

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku 

niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia 

wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 

5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na 

objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji 

inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie 

administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza się 

na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia 

postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie ustalono 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję wydaje się 

pomimo braku tego uzgodnienia. 

5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 

przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą 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.), w trakcie której uzgodniono realizację 

przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 

mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za 

uzgodnienie decyzji. 

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia 

postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. 
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USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)  

 

 

[Art. 84aa. 

Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 ustawy nie stosuje się w odniesieniu do kontroli 

działalności leczniczej dokonywanej przez organ prowadzący rejestr, ministra właściwego do 

spraw zdrowia, wojewodę i pomiot tworzący w zakresie zadań określonych w przepisach o 

działalności leczniczej.] 

 

<Art. 84aa. 

Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli: 

1) działalności leczniczej, prowadzonej przez organ prowadzący rejestr, ministra 

właściwego do spraw zdrowia, wojewodę i podmiot tworzący w zakresie zadań 

określonych w przepisach o działalności leczniczej; 

2) przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania 

lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotu wykonującego 

w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu przez tego przedsiębiorcę 

czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty 

geologiczne, prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska lub organy 

nadzoru górniczego.> 

 

 

 

 

 

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. z 

2013 r. poz. 1235 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 587)  

 

Art. 44. 

1. [Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć 

uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 

uczestniczą w nim na prawach strony.] <Organizacje ekologiczne, które powołując się 

na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli 

prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony 

przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.> 
Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w 

postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami 

statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym 

postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej 

instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w 

takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach 

strony. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1182654:part=a31§4&full=1
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3. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w 

postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami 

statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym 

postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji 

ekologicznej służy zażalenie. 

 

Art. 64. 

1. Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii: 

1)   regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 

2)   organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, 

o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17. 

1a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem 

właściwym do wydania opinii, o której mowa w ust. 1, jest także dyrektor urzędu 

morskiego. 

2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 

1)   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2)   kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

3)   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 

drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 

2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

kopalin, dla inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 

951) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej 

ustawy, zwanej dalej "inwestycją w zakresie terminalu", dla inwestycji związanych z 

regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. 

U. Nr 143, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 951) oraz dla inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. 

[3. Organy, o których mowa w ust. 1, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa 

w art. 63 ust. 1, wydają opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.] 

<3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o 

których mowa w art. 63 ust. 1, wydają opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 

potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.> 

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 

o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 66. 

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.769001&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.769001:part=a2u2&full=1
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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;] 

<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, przy czym w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie 

związane jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża 

węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze 

złoża tą metodą, opis tych elementów powinien zawierać się w obszarze 

określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia;> 

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; 

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. 
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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 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623, 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, 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;] 

<4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji 

na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne 

składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – 

udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze;> 

<4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych 

związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji 

inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na 

podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1265505&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1265505&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1111423&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1318978&full=1


- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 późn. zm.); 

9)   decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, 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 2013 r. poz. 687); 

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 2012 r. poz. 931, 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. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. 

zm.); 

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 i Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951); 

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, z późn. zm.), 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. z 2013 r. poz. 1136); 
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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 2012 r. poz. 933, 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, 

b)  przeniesieniu decyzji na inny podmiot.] 

<2) koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na: 

a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, 

b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot, 

c) zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub 

rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych, 

d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia 

działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub 

decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub 

harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
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f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża 

do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji, 

g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych, 

h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych, 

i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego;> 

<3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.> 

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). 
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Art. 74. 

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

1)   w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy 

wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną 

przedsięwzięcia; 

2)   w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia; 

3)   poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

<3a) załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;> 

[4)   w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej 

nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III 

klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-

wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie 

przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który 

będzie oddziaływać przedsięwzięcie;] 

<4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt 4−5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej 

części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących 

urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa 

w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, 

oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;> 

5)   dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny 

dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie 

dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi 

publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, 

dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi 

sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

[5a)  dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie 

dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji 

towarzyszącej;] 

6)   wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c. 

[1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 
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oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada 

się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, 

przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i 

III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.] 

<1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kopię 

załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz wypis z rejestru, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz 

wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od 

dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub 

decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, oraz przedsięwzięć dotyczących 

urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia przedkłada się w trzech, a w przypadku gdy w postępowaniu 

uczestniczy dyrektor urzędu morskiego – w czterech egzemplarzach, wraz z ich 

zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.> 

3. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 75. 

1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: 

1)   regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku: 

a)  będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

–  dróg, 

–  linii kolejowych, 

–  napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

–  instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 

chemicznych lub gazu, 
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–  sztucznych zbiorników wodnych, 

–  obiektów jądrowych, 

–  składowisk odpadów promieniotwórczych, 

b)  przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, 

c)  przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, 

d)  zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, 

e)  przedsięwzięć polegających na realizacji 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, 

f)  inwestycji w zakresie terminalu, 

g)  inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, 

[h)  przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć 

wymienionych w lit. a-g,] 

<h) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć 

wymienionych w lit. a–g, i oraz j,> 

i)  przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych[;] <,> 

<j) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin 

lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na 

podstawie koncesji;> 

1a)  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku inwestycji w zakresie 

budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na 

podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w 

zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

2)   starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; 

3)   dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, 

stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; 

4)   wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, właściwość miejscową regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska ustala się w odniesieniu do obszaru morskiego wzdłuż 

wybrzeża na terenie danego województwa. 

3. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, realizowanego przez gminę 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 

4. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar 

jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, 

prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, 

na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi 

wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. 

5. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykraczającego poza obszar 

jednego województwa decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny 

dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa 

część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z 

zainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska. 
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6. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego 

przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor 

ochrony środowiska. 

7. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na obszarze morskim dla całego 

przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor 

ochrony środowiska. 

 

Art. 76. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przez organy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4, 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być w 

szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

[2. W przypadku skierowania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, Generalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu 

administracyjnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym.] 

<2. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony 

w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu przed sądem 

administracyjnym.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń samorządowych kolegiów 

odwoławczych. 

 

Art. 77. 

1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej 

decyzji: 

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, 

z dyrektorem urzędu morskiego; 

2)   zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć 

wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i 10-19. 

2. Organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada: 

1)   wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2)   raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

3)   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 

został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla 

drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 

2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi 

sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na 

podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w 

zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. 

3. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w drodze postanowienia. 

4. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska: 

1)   uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji; 
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2)   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. 

5. [W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 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, 18 i 18a, biorąc pod uwagę w 

szczególności następujące okoliczności:] 

<W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 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 oraz 18, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:> 

1)   posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na 

temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 

przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 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. 

6. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się oraz opinię, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których 

mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego 

stosuje się odpowiednio. 

7. Do uzgodnienia i opinii, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 

6 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 80. 

1. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy 

organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: 

1)   wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1; 

2)   ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

3)   wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; 

4)   wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone. 

2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu 

zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o 

znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających 

koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie 

terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla 

budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
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przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki 

jądrowej lub inwestycji towarzyszących. 

<3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 

geologiczne i górnicze, innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, kryterium oceny lokalizacji 

przedsięwzięcia jest nienaruszanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.> 

Art. 90. 

[1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko regionalny 

dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia.] 

<1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony 

środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia.> 

2. [Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska występuje:] 

<Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska 

występuje:> 

1)   do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 

14 lub 18, o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33-36 i art. 38; 

2)   do organu, o którym mowa w art. 78, o wydanie opinii. 

[2a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed 

wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony 

środowiska występuje o wydanie opinii także do dyrektora urzędu morskiego.] 

<2a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed 

wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje o 

wydanie opinii także do dyrektora urzędu morskiego.> 

3. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska albo Generalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z 

rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona. 

[4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w 

ust. 3. 

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska występując o opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 

przedkłada dokumenty, o których mowa w art. 89 ust. 2.] 

<4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor 

ochrony środowiska rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3. 

5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony 

środowiska występując o opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przedkłada 

dokumenty, o których mowa w art. 89 ust. 2.> 

6. Opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

7. [Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje 

w terminie 45 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 2.] 

<Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1182654:part=a35§5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=18030794&loc=5&class=CONTENT&part=A435&part=A606&part=A622&part=A704&part=A754&part=A768&part=A797&part=A802&part=A837&part=A907&wersja=2&dataOceny=2014-06-16&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1402720965&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1182654:part=a36&full=1


- 101 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje w terminie 45 dni od 

dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 2.> Przepisy art. 35 § 5 i 

art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Do postanowienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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