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Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 655) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 

oraz niektórych innych ustaw ma w założeniu jej wnioskodawców zapewnić państwu 

narzędzia służące racjonalnemu gospodarowaniu złożami węglowodorów. 

Aby zrealizować takie założenie, w ustawie zaproponowano m. in.: 

- nowy system koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz 

wydobywania węglowodorów ze złóż, 

- wprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego udzielenie koncesji na 

poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywania węglowodorów, 

- doprecyzowanie i uszczegółowienie praw i obowiązków wynikających z koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 

ze złoża oraz koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

- rozszerzenie uprawnień nadzorczych organu koncesyjnego oraz organów nadzoru 

górniczego. 

Zasady koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz 

wydobywania węglowodorów ze złóż określono w rozdziale 3 dodawanym do działu III 

ustawy. Wprowadzono tam dwa rodzaje koncesji: koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż oraz koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złóż 



– 2 – 

 

Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagać będzie przeprowadzenia postępowania 

przetargowego. 

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 przeprowadzi postępowanie 

kwalifikacyjne. 

W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot ubiegający się o koncesję  

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. 

Ponadto, podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję samodzielnie, a w przypadku gdy 

o koncesję ubiega się wspólnie kilka podmiotów – jako operator, musi wykazać się 

doświadczeniem w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub 

wydobywania węglowodorów ze złóż. Wymóg posiadania doświadczenia będzie spełniony 

przez podmioty, które rozpoznały i udokumentowały co najmniej jedno złoże węglowodorów 

lub wykonywały nieprzerwanie w okresie co najmniej 3 lat działalność polegającą na 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż. 

Podmiot, który chce wykazać się posiadaniem doświadczenia w wykonywaniu 

działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania 

węglowodorów ze złóż, może polegać na doświadczeniu w zakresie poszukiwania, 

rozpoznawania lub wydobywania węglowodorów innych podmiotów wykonujących 

działalność w tej samej grupie kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, pozostających pod kontrolą jednostki dominującej w tej grupie. 

Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskają podmioty, które otrzymały 

pozytywne opinie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru 

Finansowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu 

albo – w przypadku podmiotów, które zamierzają ubiegać się o koncesje samodzielnie lub 

jako operator – gdy otrzymały pozytywne opinie wszystkich wymienionych organów oraz 

wykazały się posiadaniem doświadczenia w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub 

wydobywania węglowodorów. 
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Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej 

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

postępowania kwalifikacyjnego zachowuje ważność przez 5 lat. 

Uchylenie decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jej 

wygaśnięcie lub utrata mocy bez względu na przyczynę stanowią także przesłanki do 

odmowy udzielenia koncesji (gdy okoliczności te nastąpią przed udzieleniem koncesji) oraz 

do cofnięcia koncesji. 

Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego stanowi 

podstawę do wpisu danego podmiotu do wykazu podmiotów kwalifikowanych. Wykaz jest 

prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska i obejmuje dwie listy 

podmiotów: 

1) listę podmiotów, na rzecz których została wydana pozytywna ocena z postępowania 

kwalifikacyjnego, obejmująca ocenę danego podmiotu z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa, 

2) listę podmiotów, na rzecz których została wydana pozytywna ocena z postępowania 

kwalifikacyjnego, obejmująca ocenę danego podmiotu z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa oraz ocenę posiadanego doświadczenia – podmioty, które 

posiadają taką decyzję, mogą ubiegać się o koncesje samodzielnie lub jako operatorzy. 

Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego daje jej 

posiadaczowi prawo do ubiegania się o koncesję samodzielnie lub też jako operator - w 

przypadku, gdy o koncesje ubiega się wspólnie kilka podmiotów. 

Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

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

złoża następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego (art. 49e). 

Organ koncesyjny corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłaszać ma 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. Przestrzenie takie organ koncesyjny ustala na podstawie oceny 

perspektywiczności geologicznej, dokonanej we współpracy z państwową służbą 

geologiczną. 
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Postępowanie przetargowe składać się ma z trzech etapów: przetargu, zawarcia umowy 

o współpracy (w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka podmiotów, które wspólnie 

złożyły oferty) oraz udzielenia koncesji. 

Kryteriami oceny ofert w przetargu będą: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, 

lub robót górniczych; 

- zakres i harmonogram proponowanych prac. 

W sytuacji, gdy oferty dwóch lub więcej podmiotów otrzymają w postępowaniu 

przetargowym tę samą ocenę, kryterium pomocniczym będzie wysokość wynagrodzenia za 

użytkowanie górnicze. 

W przypadku, gdy zwycięzcami przetargu o udzielenie koncesji jest kilka podmiotów, 

które złożyły wspólnie ofertę, podmioty te zawierają umowę o współpracy, wskazując w niej 

operatora. 

Koncesję otrzyma podmiot albo podmioty, których oferta została wybrana w 

postępowaniu przetargowym, przy jednoczesnym wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia 

koncesji wobec pozostałych podmiotów biorących udział w przetargu. 

W przypadku, gdy żadna z ofert nie spełni kryteriów oceny ofert określonych w 

ogłoszeniu, organ koncesyjny odmówi udzielenia koncesji. Organ koncesyjny odmówi 
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udzielenia koncesji także wówczas, gdy zwycięzcy przetargu uchylono decyzję o uzyskaniu 

pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub decyzja taka wygasła lub utraciła 

moc bez względu na przyczynę. 

Zgodnie z art. 49t, 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. Dopuszcza 

się jednak możliwość przedłużenia koncesji na etapie poszukiwania i rozpoznawania, jak i 

wydobywania węglowodorów. 

Długość fazy poszukiwania i rozpoznawania nie powinna być dłuższa niż 5 lat, z 

możliwością jej przedłużenia, jednak nie dłużej niż o 2 lata. Przedłużenie jest możliwe 

wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca wywiązał się z warunków określonych w 

koncesji. 

Jeżeli działalność w fazie wydobywania była prowadzona zgodnie z wymaganiami 

określonymi w koncesji, organ koncesyjny może, na wniosek przedsiębiorcy, przedłużyć czas 

obowiązywania koncesji na okres niezbędny do czasu zakończenia wydobywania 

węglowodorów ze złoża, jednak nie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli, mimo przedłużenia koncesji, 

zasoby nie zostały całkowicie wyeksploatowane, przewidziano możliwość przedłużenia 

koncesji na kolejne 5-letnie okresy. 

Zgodnie z art. 49x, 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. 

Ponadto, 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. 
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W przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża, w ustawie przewidziano wymóg uzyskania decyzji 

inwestycyjnej przed rozpoczęciem fazy wydobywania (art. 49z). 

Decyzja inwestycyjna określać ma sposób wydobywania węglowodorów ze złoża, 

granice obszaru górniczego i terenu górniczego, termin rozpoczęcia wydobywania 

węglowodorów ze złoża, minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów 

oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem, oraz dodatkowo - 

warunki wtłaczania wód do górotworu i inne wymagania dotyczące wydobywania 

węglowodorów. 

Na podstawie art. 162c utworzony zostanie Geoinfonet – prowadzony przez państwową 

służbę geologiczną system teleinformatyczny obejmujący informację o danych geologicznych 

i próbkach oraz wynikach ich badań, przekazanych dokumentacjach geologicznych, 

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,  obszarach górniczych i 

terenach górniczych, a także  parametrach wydobywania węglowodorów ze złoża. 

W ustawie zaproponowano ponadto zmiany w ustawach: o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Prawo budowlane, Prawo bankowe, o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o swobodzie działalności gospodarczej oraz 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Są one konsekwencją zmian 

przyjętych do Prawa geologicznego i górniczego. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca b.r. pochodziła z 

przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej. 
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Projekt rządowy wpłynął do Sejmu w dniu 23 kwietnia 2014 r. (druk sejmowy nr 2352) 

i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono na 67. 

posiedzeniu w dniu 9 maja br. 

Prace nad projektem prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i 

surowców energetycznych. W II czytaniu zgłoszono do projektu 60 poprawek, z których 

większość odrzucono. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 283 posłów, przy 5 głosach przeciw i 144 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy (art. 1 pkt 5 lit. c noweli), w przypadku nieuzyskania 

koncesji w terminie roku od dnia ustanowienia użytkowania górniczego umowa 

ustanawiająca to użytkowanie ulega rozwiązaniu. Z uwagi na to, że w analizowanej 

sytuacji użytkowanie górnicze ustaje z mocy prawa, jako skutek wystąpienia 

określonego zdarzenia (nieuzyskanie koncesji w terminie roku od ustanowienia 

użytkowania górniczego), a nie skutek oświadczenia woli strony umowy, właściwą 

formą wydaje się wygaśnięcie użytkowania górniczego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 5 w lit. c, ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

użytkowania górniczego, użytkowanie górnicze wygasa.”; 

 

2) W art. 1 w pkt 9 w lit. a zmodyfikowano art. 21 ust. 1 – przepis ogólny wskazujący 

rodzaje działalności, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Stanowi on 

dotychczas, że uzyskania koncesji wymaga m.in. działalność w zakresie poszukiwania 

lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 (art. 21 ust. 1 pkt 1) 

oraz wydobywania kopalin ze złóż (art. 21 ust. 1 pkt 2). Zmiana sprowadza się do 

wyłączenia węglowodorów z art. 21 ust. 1 pkt 1 – przepisu wprowadzającego ogólną 

zasadę, że poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 

1 (także węglowodorów) wymaga uzyskania koncesji oraz  dodania punktu 2a, zgodnie 

z którym koncesji wymaga działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 
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węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż. Punkt 2a stanowi w tej 

sytuacji zbędne, a mogące powodować wątpliwości interpretacyjne superfluum. Art. 21 

ust. 1 określa ogólne zasady koncesjonowania i dotyczy generalnie działalności w 

zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania wszystkich kopalin 

wymienionych w art. 10 ust. 1, w tym także węglowodorów. Przepis ust. 3 dodawany do 

art. 21, stanowi dla adresatów wystarczającą wskazówkę, że do koncesjonowania 

działalności dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub 

wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się ogólne zasady koncesjonowania, z 

zastrzeżeniem przepisów regulujących szczegółowo koncesjonowanie tego rodzaju 

działalności, zawartych w rozdziale 3 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 9 skreśla się lit. a; 

 

3) Analogiczne do wyżej opisanych wątpliwości wywołuje zmiana zaproponowana w art. 1 

w pkt 10. Zmieniany tam art. 22 ust. 1 wskazuje, że koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 (art. 21 ust. 1 pkt 1) oraz 

wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska. Również 

tutaj ustawodawca wyłącza węglowodory z przepisu stanowiącego ogólnie o 

kopalinach, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz dodaje pkt 2a wskazujący, że minister 

udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złóż. Intencją takiego zabiegu legislacyjnego było 

zapewne posłużenie się wprowadzoną w rozdziale 3 w dziale III nazwą własną koncesji 

na działalność w zakresie węglowodorów. Zmiana taka stanowi zbędne superfluum, 

mogące dodatkowo skomplikować wykładnię art. 22 ust. 1 choćby dlatego, że 

ustawodawca wprowadzając w przepisach ogólnych klasyfikację koncesji pojawiającą 

się dopiero na poziomie przepisów szczegółowych, pominął odrębną koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złóż. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 skreśla się pkt 10; 

 

4)  Art. 28j ust. 1 (art. 1 pkt 15 noweli) stanowi, że w przypadku gdy w terminie, o którym 

mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3 (określony w ogłoszeniu organu koncesyjnego termin 

składania kolejnych wniosków o udzielenie koncesji, jeżeli został już złożony pierwszy 



– 9 – 

 

taki wniosek) 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 

(pierwszy wniosek o udzielenie koncesji). W świetle art. 28i ust. 2 możliwa jest jednak 

nieuwzględniona w analizowanym przepisie sytuacja, w której kolejne wnioski o 

udzielenie koncesji wpłyną po złożeniu pierwszego wniosku, a przed zamieszczeniem 

ogłoszenia określającego termin do ich składania. Analogiczna uwaga dotyczy art. 28k 

ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 15, w art. 28j w ust. 1 oraz w art. 28k w ust. 1 wyrazy „w terminie, o którym 

mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3,” zastępuje się wyrazami „w okresie 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,”; 

 

5) Zgodnie z art. 28j ust. 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. 35 § 5 KPA stanowi, że do terminów określonych dla załatwiania spraw przez 

organy administracji publicznej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 

prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 

okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od 

organu. Przepis znajdzie zastosowanie w postępowaniu koncesyjnym, podobnie jak 

pozostałe postanowienia Kodeksu postepowania administracyjnego. Dodatkowo 

pozostawienie go byłoby niekonsekwencją, ponieważ w innych podobnych sytuacjach 

(np. w art. 49a ust. 12) nie przewidziano analogicznego zastrzeżenia. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 15, w art. 28j skreśla się ust. 2; 

 

6) Art. 29 ust. 1a (art. 1 pkt 16 noweli) stanowi, że 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. Zgodnie z 
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kolei z art. 29 ust. 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. Analiza obydwu przepisów 

prowadzi do wniosku, że ust. 1b mieści się w ust. 1a, a dodatkowo stanowi powtórzenie 

normy zawartej w art. 28l. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 16 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „i 1b” oraz skreśla się 

ust. 1b; 

 

7) Zawarte w art. 31 w ust. 1 pkt 1 (art. 1 pkt 17 lit. b noweli) zastrzeżenie „z wyłączeniem 

złoża węglowodorów” jest zbędne, ponieważ wynika ono już z wprowadzenia do 

wyliczenia. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w pkt 1skreśla się wyrazy „, z wyłączeniem złoża węglowodorów”; 

 

8) Zgodnie z art. 41 ust. 2a (art. 1 pkt 24 noweli), 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. Posłużenie się określeniem „przesłanie ze 

skutkiem doręczenia” może prowadzić w kontekście znaczenia, jakie pojęciu temu 

nadaje art. 40 ust. 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do niedopuszczalnego 

wniosku, że doręczenie na adres określony w ewidencji gruntów uznaje się za skuteczne 

bez względu na to, czy strona została pod tym adresem zastana – bez konieczności 

dokonywania dwóch powtórnych zawiadomień w trybie art. 44 KPA. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 24, w ust. 2a: 

a) wyrazy „przesyła się stronom” zastępuje się wyrazami „doręcza się stronom”, 

b) skreśla się wyrazy „ze skutkiem doręczenia”; 

 

9) W art. 49a w ust. 2 (art. 1 pkt 25 noweli) określono cele postępowania kwalifikacyjnego 

poprzedzającego udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesji na 

wydobywanie węglowodorów ze złóż. Intencją ustawodawcy jest jak się wydaje 
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ustalenie, czy podmiot ubiegający się o koncesję 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 oraz dodatkowo – czy posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub 

rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów – jeżeli ubiega 

się o koncesję samodzielnie, a w przypadku gdy o koncesję ubiega się wspólnie kilka 

podmiotów – jako operator. Jeżeli takie było zamierzenie ustawodawcy, przepis ten 

wymaga zmiany, ponieważ z jego treści nie wynika, czy wskazane w nim przesłanki 

należy spełnić łącznie oraz czy dotyczą wszystkich ubiegających się o koncesję. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 25, w art. 49a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o 

koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża: 

1) 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 oraz 

2)  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 

– jeżeli zamierza ubiegać się o koncesję samodzielnie albo wspólnie z innymi 

podmiotami – jako operator.”; 

 

10) Art. 95 ust. 3 (art. 1 pkt 37 noweli) stanowi, że 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. 
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Nałożenie na przedsiębiorcę kosztów sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi odstępstwo od przyjętej w 

art. 13 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym zasady, że koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. 

Jedynym wyjątkiem są koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z 

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - obciążają one 

odpowiednio budżet państwa, budżet województwa albo budżet powiatu. 

Dodatkowo, przepis ten może budzić wątpliwości interpretacyjne w kontekście art. 96 ust. 3. 

Ten ostatni stanowi, że w terminie 6 miesięcy od upływu terminu wskazanego w art. 95 

ust. 3, 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, a jego koszty ponosi w całości gmina. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 37, w ust. 3 skreśla się wyrazy „Koszty sporządzenia zmiany studium ponosi 

przedsiębiorca, który sporządził dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża 

węglowodorów.”; 

 

11) Zgodnie z art. 98 ust. 2 (art. 1 pkt 38 noweli), 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. Przepis ten pozostaje w kolizji z art. 100 ust. 1 stanowiącym, że 

z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 3 tego przepisu, korzystanie z informacji 

geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne. Ponadto, 

minimalnym standardem obowiązującym w przypadku tworzenia przepisów 

nakładających na swych adresatów obowiązek ponoszenia opłat, jest określenie co 

najmniej ich maksymalnej wysokości. 

 

12) Art. 137 ust. 3a (art. 1 pkt 52 lit.c noweli), nakłada na przedsiębiorcę obowiązek 

przedstawienia gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona 

działalność, określonych dalej informacji. Przepis ten wymaga doprecyzowania, 
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ponieważ nie wiadomo, którym organom wymienionych jednostek samorządu 

terytorialnego, należy doręczyć wymagane informacje. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 52 w lit. c, w ust. 3a wyrazy „gminie, powiatowi i województwu, na terenie 

których jest prowadzona działalność” zastępuje się wyrazami „wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta), staroście i marszałkowi województwa właściwym ze względu na 

miejsce prowadzenia działalności”; 

 

13) w art. 8 w ust. 4 w pkt 5 należy skorygować błędne odesłanie 

Propozycja poprawki: 

w art. 8 w ust. 4 w pkt 5 wyrazy „art. 49zb” zastępuje się wyrazami „art. 49zc”; 

 

14) W myśl art. 11 ust. 1 noweli, do postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji 

na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Art. 11 ust. 2 stanowi z kolei, że nie wszczyna się postępowań w 

sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża 

węglowodorów na podstawie wniosków, które wpłynęły w okresie 3 miesięcy przed 

dniem wejścia w życie ustawy, a postępowania wszczęte na podstawie tych wniosków 

umarza się.  

Art. 11 ust. 1 ma w założeniu czynić zadość, wynikającym z art. 2 Konstytucji RP, zasadom 

pewności prawa oraz zaufania do państwa i prawa. Założenie to może być jednak 

uznane za iluzoryczne, w świetle art. 11 ust. 2. Należy bowiem mieć na uwadze, że 

ustawodawca nie powinien uzależniać skutków czynności dokonywanych przez 

adresatów ustawy zgodnie z prawem i w zaufaniu do jego treści, od zdarzenia nie 

określonego datą pewną, a w konsekwencji od tempa prac nad ustawą. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 skreśla się ust. 2 
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