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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.  

o kontroli niektórych inwestycji 

 

(druk nr  994) 

 

 

 

USTAWA z dnia USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699 i 875)  

 

Art. 56. 

1. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku 

do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówić zmiany koncesji: 

1)   gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej 

objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości 

przedsiębiorcom w trybie art. 48 ust. 2 lub art. 51 ust. 1; 

2)   ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub obywateli; 

3)   jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w art. 52, udzielono 

koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom; 

<3a) w przypadku gdy wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności 

wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. poz. …), 

jeżeli jest to w interesie publicznym;> 

4)   w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, ze względu na przyczyny 

wymienione w ust. 1 pkt 2, ogłaszając o tym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski". 

 

Art. 58. 

1. Organ koncesyjny cofa koncesję, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej koncesją; 

2)   przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, 

mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności 

gospodarczej objętej koncesją. 

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca: 

1)   rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa; 

2)   w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z 

warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność 

gospodarczą objętą koncesją. 

[3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie 

ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.] 
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<3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na 

zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a 

także jeżeli wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z 

udziałów albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 

2015 r. o kontroli niektórych inwestycji albo też w razie ogłoszenia upadłości 

przedsiębiorcy.> 

 

 

 

 

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

z 2015 r. poz. 196) 

 

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. 

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. 

<3. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji, w przypadku gdy wydano 

decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji 

przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o kontroli 

niektórych inwestycji (Dz. U. poz. …), jeżeli jest to w interesie publicznym, w 

szczególności związanym z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym 

z racjonalną gospodarką złożami kopalin.> 

 

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, w 

drodze postanowienia, wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń oraz określa termin 

ich usunięcia. Organ koncesyjny może również określić sposób usunięcia naruszeń. 
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2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 

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. 

3. Organ koncesyjny umarza postępowanie w przypadku, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca: 

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

2)   naruszył wymagania, o których mowa w ust. 1, z tym że przyczyną ich naruszenia była 

siła wyższa; 

3)   wykonał postanowienie, o którym mowa w ust. 1. 

<4. Organ koncesyjny może cofnąć, bez odszkodowania, koncesję, w przypadku gdy 

wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów 

albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o 

kontroli niektórych inwestycji, jeżeli jest to w interesie publicznym, w szczególności 

związanym z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną 

gospodarką złożami kopalin.> 


