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

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 

gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 700) 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) 

 

Art.  38. 

Inwestycjami towarzyszącymi inwestycjom w zakresie terminalu są następujące inwestycje 

realizowane przez: 

1) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie: 

a) rozbudowa podziemnego magazynu gazu Wierzchowice, w tym: 

– budowa naziemnej infrastruktury technicznej, 

– wykonanie odwiertów magazynowych, 

– budowa gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej, 

b) rozbudowa kawernowego podziemnego magazynu gazu Mogilno, w tym: 

– rozbudowa instalacji ługowniczej, 

– budowa komór magazynowych, 

– rozbudowa naziemnej infrastruktury technicznej, 

– budowa gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej, 

c) budowa kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo oraz kawernowego 

podziemnego magazynu gazu Goleniów, w tym: 

– instalacji ługowniczej, 

– rurociągów i instalacji zrzutu solanki, 

– komór magazynowych, 

– naziemnej infrastruktury technicznej, 

– gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej, 
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d) budowa lub przebudowa instalacji służących do poprawy parametrów jakościowych 

paliw gazowych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi; 

2) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie: 

a) budowa gazociągów i instalacji przyłączeniowych dla podziemnych magazynów gazu, 

o których mowa w pkt 1, 

b) budowa gazociągu Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na 

terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, 

c) budowa gazociągów Szczecin - Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi 

na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, 

d) budowa gazociągu Lwówek-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, 

e) budowa gazociągu Gustorzyn-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, 

f) budowa gazociągów Gustorzyn - Wicko wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi 

na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, 

g) budowa gazociągów Rembelszczyzna - Gustorzyn wraz z infrastrukturą niezbędną do 

ich obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, 

h) budowa międzysystemowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego 

połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii wraz 

z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 

zachodniopomorskiego oraz obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

i) budowa gazociągu Jeleniów-Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województwa dolnośląskiego, 

j) budowa gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów)-Taczalin-Radakowice-

Gałów-Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województwa dolnośląskiego, 

k) budowa gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - 

Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw 

podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i 

wielkopolskiego, 
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l) budowa gazociągu Hermanowice - Jarosław - Głuchów - Pogórska Wola wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i 

małopolskiego, 

m) budowa gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego 

i dolnośląskiego, 

n) budowa gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i 

śląskiego, 

o) budowa gazociągu Legnica - Polkowice - Żary wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego, 

p) budowa gazociągu Kotowo - Zielona Góra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego, 

q) budowa gazociągu Rembelszczyzna - Wronów - Rozwadów - Strachocina wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, 

lubelskiego i podkarpackiego, 

r) budowa gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, 

s) budowa gazociągów Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i 

śląskiego, 

t) budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i 

wielkopolskiego, 

u) budowa gazociągu Płońsk - Olsztyn - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i 

pomorskiego, 

v) budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów 

przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województw opolskiego i śląskiego, 

w) budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów 

przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego, 
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x) budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów 

przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i 

warmińsko-mazurskiego, 

y) (uchylona), 

z) budowa węzłów lub tłoczni gazu, o przepustowości nie mniejszej niż 50 000 m
3
/h, 

niezbędnych do funkcjonowania gazociągów, o których mowa w lit. a-x, lit. zb-zg i lit. 

zj, w tym węzłów lub tłoczni gazu Goleniów w województwie zachodniopomorskim, 

Odolanów w województwie wielkopolskim i Gustorzyn w województwie kujawsko-

pomorskim, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, 

za) budowa instalacji magazynowych gazu, w tym bezzbiornikowego magazynowania 

gazu ziemnego, o pojemności czynnej nie mniejszej niż 250 mln m
3
 wraz z 

infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, 

zb) budowa gazociągów łączących międzysystemowy Gazociąg Bałtycki (Baltic Pipe) 

stanowiący połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa 

Danii z węzłem lub tłocznią Goleniów w województwie zachodniopomorskim wraz z 

infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa 

zachodniopomorskiego, 

zc) budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów 

przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy wraz z infrastrukturą niezbędną do 

jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, 

zd) budowa gazociągu Swarzów - Rozwadów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, 

ze) budowa gazociągu Lewin Brzeski - Nysa wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województwa opolskiego, 

zf) budowa gazociągów Świnoujście - Goleniów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

zg) budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów 

przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, 

remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną 

do ich obsługi, 

zh) budowa przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego 

gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, 
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zi) budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego zasilających sieć przesyłową 

albo sieć dystrybucyjną przyłączoną do sieci przesyłowej wraz z infrastrukturą 

niezbędną do ich obsługi, 

zj) budowa gazociągu Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw śląskiego i małopolskiego, 

zk) budowa jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej 

wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, 

zl) budowa gazociągu podmorskiego i gazociągu lądowego łączących inwestycję, o której 

mowa w lit. zk, z systemem przesyłowym wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

obsługi, 

zm) budowa gazociągów Kölnik - Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi 

na terenie województwa pomorskiego, 

zn) budowa tłoczni gazu niezbędnych do odbioru gazu z inwestycji, o której mowa w lit. 

zk, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, 

zo) budowa baz bunkrowania i przeładunku skroplonego gazu ziemnego wraz z 

infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw 

zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; 

3) (uchylony); 

4) Polską Spółkę Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Tarnowie: 

a) budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-

mazurskiego, 

b) budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, 

c) budowa gazociągu Dworzysko - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, 

d) budowa gazociągu Kolnik - Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na 

terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, 

e) budowa gazociągu Tulce - Nekla wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na 

terenie województwa wielkopolskiego, 

f) budowa gazociągu Witkowo - Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województwa wielkopolskiego, 
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g) budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą 

niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego, 

h) budowa gazociągu Kalisz - Sieradz - Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego, 

i) budowa gazociągu stanowiącego przyłączenie do systemu przesyłowego Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 

znajdującego się w Zambrowie wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na 

terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, 

j) budowa przyłącza gazowego do Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, 

k) budowa przyłącza gazowego do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, 

l) budowa gazociągu Romanów - Lubienia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województwa świętokrzyskiego, 

m) budowa gazociągu Lubienia - Sworzyce - Masłów oraz gazociągu Mójcza - Kielce 

wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa 

świętokrzyskiego, 

n) budowa gazociągu Blachownia - Kłobuck oraz gazociągu Wręczyca Wielka - 

Pierzchno - Kłobuck - Krzepice wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na 

terenie województwa śląskiego, 

o) budowa gazociągu Dąbrowa Górnicza - Szopienice wraz z infrastrukturą niezbędną do 

jego obsługi na terenie województwa śląskiego, 

p) budowa gazociągu Tworzeń - Łagiewniki wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województwa śląskiego, 

q) budowa gazociągu Malanów - Konin oraz gazociągu Grodziec - Rychwał - Nowy Świat 

- Władysławów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie 

województwa wielkopolskiego, 

r) budowa gazociągu Witnica - Gorzów Wielkopolski oraz gazociągu stanowiącego 

przyłączenie dla Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w 

Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie 

województwa lubuskiego, 
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s) budowa gazociągu Falęcice - Dziarnów - Mogielnica oraz gazociągu Dziarnów - Nowe 

Miasto nad Pilicą wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie 

województwa mazowieckiego, 

t) budowa gazociągu Łódź - Konstantynów Łódzki - Pabianice - Rzgów - Konstantyna - 

Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa 

łódzkiego, 

u) budowa gazociągu Gończyce - Jarczew wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego, 

v) budowa gazociągu Wólka Radzymińska - Białystok wraz z infrastrukturą niezbędną do 

jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego, 

w) budowa gazociągu Siołkowa - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województwa małopolskiego, 

x) budowa gazociągu Piątkowa - Biegonice - Podegrodzie - Chełmiec - Nowy Sącz wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, 

y) budowa gazociągu Krynica Zdrój - Muszyna wraz z infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województwa małopolskiego, 

z) budowa gazociągu Latkowo - Wrzosy - Nakło nad Notecią - Sępólno Krajeńskie - 

Pawłowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw 

kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, 

za) budowa gazociągu Świecie - Bydgoszcz Łęgnowo - Janikowo - Kruszwica wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, 

zb) budowa gazociągów stanowiących przyłączenia do systemu przesyłowego Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 

znajdującego się w Łysomicach i Turznie wraz z infrastrukturą niezbędną do ich 

obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

zc) budowa gazociągu Nekla - Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 

na terenie województwa wielkopolskiego, 

zd) budowa gazociągu Gotartowice - Rybnik wraz infrastrukturą niezbędną do jego 

obsługi na terenie województwa śląskiego; 

5) odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na potrzeby wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła w jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji - budowa 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?cm=DOCUMENT
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przyłącza lub gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, łączących tę 

jednostkę wytwórczą lub jednostkę kogeneracji z siecią gazową przesyłową lub 

dystrybucyjną; 

6) Urząd Morski w Gdyni - budowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portu morskiego 

w Gdańsku niezbędnej do funkcjonowania inwestycji, o której mowa w pkt 2 lit. zk, w 

tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z 

tą infrastrukturą; 

7) operatora systemu dystrybucyjnego gazowego - budowa przyłączy i gazociągów 

stanowiących przyłączenia do systemu dystrybucyjnego gazowego jednostki wytwórczej 

lub jednostki kogeneracji należącej do odbiorcy końcowego dokonującego zakupu paliw 

gazowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w tych jednostkach 

wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. 

 

<Art. 38a. 

1. Inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 pkt 1, mogą być realizowane 

również przez: 

1) następcę prawnego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spółka 

akcyjna z siedzibą w Warszawie lub 

2)  podmiot będący spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie lub jej następcy prawnego, lub 

3) podmiot, z którym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z 

siedzibą w Warszawie lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia 

przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, pod warunkiem wskazania w 

tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części 

będzie realizował inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 pkt 1. 

2. W przypadku gdy inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 pkt 1, realizuje 

podmiot wskazany w ust. 1, podmiot ten z chwilą, w której staje się następcą 

prawnym lub nabywa przedsiębiorstwo albo jego zorganizowaną część: 

1) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące Polskiemu Górnictwu 

Naftowemu i Gazownictwu spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wynikające z 

decyzji i innych aktów administracyjnych oraz zgłoszeń i innych czynności w 

http://lex.senat.pl/#/document/16798478?cm=DOCUMENT
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związku z realizacją inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1, 

wydanych i dokonanych na podstawie niniejszej ustawy i innych ustaw; 

2) staje się stroną postępowań sądowych, administracyjnych oraz 

sądowoadministracyjnych w sprawach związanych z realizacją inwestycji 

towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1; 

3) przejmuje wszystkie prawa i obowiązki cywilnoprawne związane z realizacją 

inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1. 

3. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do decyzji związanych z realizacją inwestycji 

towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1, wydanych na podstawie ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Tryb przenoszenia lub 

przejścia tych decyzji określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze. 

4. Jeżeli podmiotem przejmującym prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 

jest podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie lub jej następca prawny 

ponoszą z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiedzialność solidarną za 

te obowiązki cywilnoprawne.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 

oraz z 2022 r. poz. 32 i 655) 

Art.  29. 

1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości 

przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia 

zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas 

istniejących należy do zarządcy drogi. 

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas 

nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się 

miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę 

zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, 

pouczenie o obowiązku: 
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1) przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, 

b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; 

2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu - o ile projekt zagospodarowania 

działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego jest wymagany. 

3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę 

oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu 

lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. 

5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, 

jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. 

6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie 

wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

<7. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, za zgodą strony, na 

rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, 

który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. 

8. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy Działu II rozdziału 14 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

9. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 1, są podmiot, 

na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać 

przeniesiona. 

10. Z dniem przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot, na który została 

przeniesiona decyzja, wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której 

mowa w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

11. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 i 2269), lub który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, 

przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej 

http://lex.senat.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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dla nieruchomości położonej w całości lub w części w przestrzeni, w granicach której 

ma być wykonywana działalność objęta tą koncesją. 

12. Podmiot, o którym mowa w ust. 11, występuje niezwłocznie z wnioskiem do 

właściwego organu o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz decyzji, o której 

mowa w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, w 

zakresie oznaczenia strony, na rzecz której decyzja została wydana. 

13. Stroną postępowania, o którym mowa w ust. 12, jest wnioskodawca.> 

 

Art.  39. 

1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować 

niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 

1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

2) włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów 

niszczących nawierzchnię drogi; 

3) poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia 

lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego; 

4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń 

ostrzegawczo-zabezpieczających; 

5) umieszczania reklam: 

a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych; 

6) umieszczania urządzeń zastępujących obowiązujące znaki drogowe; 

7) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi; 

8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego; 

9) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub 

zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi; 

10) wypasania zwierząt gospodarskich; 

11) rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich i przepraw 

promowych oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem; 

12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych. 
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1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy 

infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) oraz urządzeń służących do doprowadzania 

lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktów ładowania 

stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz 

urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z 

eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeństwa na to pozwalają. 

2. (uchylony). 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie 

nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 

ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi: 

1) może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i 

infrastruktury, o których mowa w ust. 1a, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 

spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z 

tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg; 

1a) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby; 

2) odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich 

umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, 

lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w 

przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a. 

3a. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, 

miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: 

1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót 

budowlanych; 

http://lex.senat.pl/#/document/17116702?cm=DOCUMENT
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2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 

obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3; 

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego 

prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub 

urządzenia. 

3aa. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 3, dotyczy lokalizacji w pasie 

drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, w decyzji tej określa się dodatkowo, czy w 

okresie 4 lat od jej wydania planowana jest budowa, przebudowa lub remont odcinka 

drogi, którego dotyczy decyzja, o ile wynika to wprost z uchwały budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego, programu wieloletniego wydanego na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) lub planów, o 

których mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 niniejszej ustawy. 

3b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 3, w terminie 

65 dni od dnia złożenia wniosku, a w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w terminie 45 dni 

od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku takiego organu - 

organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

3ba. Kary pieniężne nałożone przez organy, o których mowa w ust. 3b, są przekazywane na 

wyodrębnione rachunki bankowe tych organów. 

3bb. Środki z kar, o których mowa w ust. 3b, gromadzone na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych, o których mowa w ust. 3ba, są przekazywane w terminie 2 dni roboczych 

następujących po upływie tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek: 

1) Krajowego Funduszu Drogowego - w przypadku gdy kara nałożona została na zarządcę 

drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1; 

2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - w przypadku gdy kara nałożona została na 

zarządcę drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5. 

3c. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 3b. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3b, 

podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(136)ust(2)&cm=DOCUMENT
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3d. Do terminu, o którym mowa w ust. 3b, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

4. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 3, należy do ich posiadaczy. 

5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, 

o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel. 

5a. Z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym, koszt 

tego przełożenia ponosi: 

1) zarządca drogi - w przypadku gdy nie upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 3, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości 

użytkowych oraz parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) właściciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku gdy: 

a) upłynęły 4 lata od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, 

b) na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, 

c) infrastruktura telekomunikacyjna została zlokalizowana w pasie drogowym, mimo 

że zarządca drogi zawarł w decyzji, o której mowa w ust. 3, informację o 

planowanej w okresie 4 lat budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, 

którego dotyczy decyzja. 

6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w 

trakcie: 

1) budowy dróg publicznych; 

2) przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi 

zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. 

6a. (uchylony). 

6b. (uchylony). 

6c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarządcy drogi w drodze decyzji, 

zwalnia zarządcę z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli w pobliżu pasa 

drogowego istnieje już kanał technologiczny lub linia światłowodowa, posiadające wolne 

zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu do usług 

szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanału technologicznego byłoby 
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ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe. Wniosek do ministra właściwego 

do spraw informatyzacji składa się najpóźniej na 3 miesiące przed dniem złożenia 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo przed dniem zgłoszenia 

przebudowy dróg. 

6d. Niezwłocznie po wybudowaniu kanału technologicznego, a jeszcze przed jego 

udostępnieniem innym podmiotom, zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE informację 

o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego. 

6e. Zarządca drogi, na wniosek Prezesa UKE lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, 

udziela informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na 

obszarze jego właściwości. 

7. Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który 

zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki 

udostępnienia tego kanału. 

7a. W przypadku gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 

19 ust. 3, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o 

której mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego 

przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze umowy 

dzierżawy lub najmu. Przepisy ust. 7h i 7i stosuje się odpowiednio. 

7aa. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 7a, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego każda ze stron może zwrócić 

się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału. 

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784) stosuje się odpowiednio. 

7ab. Decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 

1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 

2) lokalizację kanału technologicznego; 

3) zakres udostępnienia kanału technologicznego; 

4) planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 

5) wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej uiszczania. 

7ac. Zarządca drogi odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia kanału technologicznego w 

przypadku braku wolnych zasobów w tym kanale. 

http://lex.senat.pl/#/document/17329317?cm=DOCUMENT
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7ad. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

7b. (uchylony). 

7c. (uchylony). 

7d. (uchylony). 

7e. (uchylony). 

7f. Przepisu art. 40 ust. 3 nie stosuje się do linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

oraz innych urządzeń umieszczanych w kanale technologicznym. 

7g. Za udostępnienie kanału technologicznego lub jego części pobiera się opłatę. 

7h. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów 

bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie 1 mb 

kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym za 

udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 

proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego. 

7i. Stawki opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego za każdy rok jego 

udostępniania nie mogą przekroczyć: 

1) 7,00 zł - w przypadku rury osłonowej; 

2) 5,50 zł - w przypadku rury światłowodowej; 

3) 1,00 zł - w przypadku mikrorury wchodzącej w skład wiązki mikrorur. 

7j. Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego, za pierwszy rok jego udostępniania, 

uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o udostępnieniu kanału 

technologicznego stała się ostateczna, a za lata następne - w terminie do dnia 15 stycznia 

każdego roku, z góry za dany rok. 

7k. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udostępnienie kanału 

technologicznego, rodzaje dokumentów dołączanych do tego wniosku, wysokość stawek 

opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego oraz sposób obliczania opłaty za 

częściowe udostępnienie kanału technologicznego, biorąc pod uwagę poziom 

uzasadnionych kosztów budowy i eksploatacji kanału technologicznego, jego wypełnienie 

kablem lub kanalizacją kablową oraz potrzeby rozwoju telekomunikacji, w szczególności 

w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów 

technologicznych, o których mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze 

umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub w trybie określonym w 

ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi. 

<9. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, za zgodą strony, na 

rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, 

który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. 

10. Do decyzji, o której mowa w ust. 9, stosuje się przepisy Działu II rozdziału 14 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

11. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 3, są podmiot, 

na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać 

przeniesiona. 

12. Z dniem przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 3, podmiot, na który została 

przeniesiona decyzja, wstępuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której 

mowa w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3. 

13. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 40e ust. 1. 

14. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, lub który wstąpił w 

prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i obowiązki 

wynikające z decyzji, o której mowa w ust. 3, wydanej dla nieruchomości położonej 

w całości lub w części w przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana 

działalność objęta tą koncesją. 

15. Podmiot, o którym mowa w ust. 14, występuje niezwłocznie z wnioskiem 

do właściwego organu o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 3, w zakresie 

oznaczenia strony, na rzecz której decyzja została wydana. 

16. Stroną postępowania, o którym mowa w ust. 15, jest wnioskodawca.> 

 

Art.  40. 

1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16791834_art(39)_2?pit=2022-05-10
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decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, 

o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w 

pkt 1-3. 

2a. W przypadku robót budowlanych prowadzonych w ramach koordynacji robót 

budowlanych, o której mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, dwóch lub więcej zajmujących pas drogowy 

może złożyć do zarządcy drogi wspólny wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, a zarządca drogi może wydać decyzję 

administracyjną o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, w której określi prawa i 

obowiązki każdego z zajmujących pas drogowy. 

2b. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 1, w 

odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej i decyzji, o której mowa w ust. 2a, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia, a w przypadku braku 

takiego organu - organ nadzorujący, wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, 

na które przysługuje zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

2c. Do kar, o których mowa w ust. 2b, przepisy art. 39 ust. 3ba-3d stosuje się odpowiednio. 

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. 

4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty 

za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym 

zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie 

pasa drogowego przez 1 dzień. 

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego pobieranej za każdy 

rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia 

http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))&cm=DOCUMENT
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w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok 

opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 

6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala się jako 

iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut 

poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa 

drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego. 

6a. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie 

drogowym tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w 

art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz znaków 

informujących o formie ochrony zabytków. 

6b. Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa w ust. 6, powiększa się, od dnia 

wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, o wysokość opłaty reklamowej, o 

której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401). 

6c. Od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji 

kablowej nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 5. 

6d.   Do decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ust. 1, dotyczącej zajęcia pasa 

drogowego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w zakresie ustanowionej w 

tej decyzji wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeżeli decyzja dotyczy obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, przepisu art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 

2052) nie stosuje się. 

7. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem 

przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego. Stawki 

opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień 

zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może 

przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 

0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 

5, nie może przekroczyć 20 zł. 

http://lex.senat.pl/#/document/17091515?unitId=art(115)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793992?unitId=art(17(a))&cm=DOCUMENT
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8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, 

których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 

zajęcie 1 m
2
 pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą 

przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której 

mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, 

nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka 

opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł. 

9. Przy ustalaniu stawek, o których mowa w ust. 7 i 8, uwzględnia się: 

1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty; 

2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego; 

3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni; 

4) rodzaj zajęcia pasa drogowego; 

5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 

10. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m
2
 lub powierzchni pasa 

drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 

1 m
2
 jest traktowane jak zajęcie 1 m

2
 pasa drogowego. 

11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy 

zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. W sytuacji, o 

której mowa w ust. 2a, opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do 

planowanego okresu zajęcia pasa drogowego przez każdego z zajmujących pas drogowy, 

wskazanego przez nich we wspólnym wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego. Ustalając opłatę, właściwy zarządca drogi uwzględnia także ustalenia 

umowy, o której mowa w art. 50a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 50a ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 

1038) i art. 59a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038). 

12. Za zajęcie pasa drogowego: 

1) bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 

2, 2a lub 2c, 

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w 

umowie, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c, 

http://lex.senat.pl/#/document/16793509?unitId=art(50(a))&cm=DOCUMENT
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3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie, o 

której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c 

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 

wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4-6. 

13. Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, 

wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem ust. 13a. 

13a. Opłatę roczną, o której mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie 

drogowym uiszcza się w terminie określonym w ust. 13, a za lata następne w terminie do 

dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. 

14. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a 

znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty 

niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i 

powierzchnię zajętego pasa drogowego. 

14a. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa 

drogowego, o którym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrócenia do stanu 

poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4. 

14aa. Do decyzji, o której mowa w ust. 14a, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem 

przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 

14b. Za wejście w pas drogowy, o którym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia zarządcy 

drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca 

drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z ust. 12. 

15. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i 

przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie. 

<15a. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, za zgodą strony, na 

rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, 

który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji. 

15b. Do decyzji, o której mowa w ust. 15a, stosuje się przepisy Działu II rozdziału 14 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z 

wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. 
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15c. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 1, są podmiot, 

na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać 

przeniesiona. 

15d. Przepisów ust. 15a–15c nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 40e ust. 1. 

15e. W przypadku przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 1, obowiązek uiszczenia 

opłaty, o której mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim nie została uiszczona, ciąży na 

podmiocie, na który została przeniesiona decyzja.> 

16. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa warunki niezbędne do udzielania 

zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na cele, o których mowa w ust. 2, mając na 

względzie bezpieczeństwo użytkowania i ochronę dróg. 

 

Art.  40e. 

[1. Organ, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z 

infrastrukturą telekomunikacyjną, przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu 

będącego nabywcą tej infrastruktury, na jego wniosek, prawa i obowiązki wynikające z 

tego zezwolenia.] 

<1. Organ, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z 

infrastrukturą telekomunikacyjną, a także ciągami drenażowymi, przewodami i 

urządzeniami służącymi do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 

elektrycznej oraz innymi podziemnymi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do 

korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze, przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu będącego nabywcą 

infrastruktury telekomunikacyjnej, a także ciągów drenażowych, przewodów i 

urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii 

elektrycznej oraz innych podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do 

korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze, na jego wniosek, prawa i obowiązki wynikające z tego zezwolenia.> 

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

[3. Sprawę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia, o którym mowa w 

art. 40 ust. 1, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną uznaje się za 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądania podmiotu występującego 

z wnioskiem, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu organowi 

organ ten nie wyda decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną.] 

<3. Sprawę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1, na cele lub potrzeby określone w ust. 1 uznaje się za 

załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądania podmiotu 

występującego z wnioskiem, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku 

właściwemu organowi organ ten nie wyda decyzji w sprawie przeniesienia praw i 

obowiązków wynikających z zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele lub 

potrzeby określone w ust. 1.> 

Art.  41. 

1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem 

określonym w art. 41b ust. 1. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t: 

1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku, 

2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki 

- zwanego dalej "zakazem". 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2: 

1) pkt 1 - wprowadza właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego; 

2) pkt 2 - ustanawia właściwa rada gminy (miasta) w drodze uchwały. 

4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich 

odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni 

jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t, spełniających co najmniej jedną z 

następujących przesłanek: 

1) droga lub jej odcinek przebiega przez obszar, na którym znajduje się: 

a) forma ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lub 5 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub graniczy z takim obszarem, 

b) wyjście: 

http://lex.senat.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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– ze żłobka lub klubu dziecięcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 

952), lub 

– z przedszkola w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), lub 

– ze szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe, do której uczęszczają dzieci w wieku do lat 15, lub 

– z placówki opiekuńczo-wychowawczej, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006), do której uczęszczają dzieci w 

wieku do lat 15, 

c) zabytek nieruchomy objęty formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 lub 

1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 710 i 954), lub graniczy z takim obszarem; 

2) droga lub jej odcinek przebiega przez teren intensywnej zabudowy mieszkaniowej 

określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego braku - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy; 

3) droga lub jej odcinek przebiega przez uzdrowisko albo obszar ochrony uzdrowiskowej 

w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97) lub graniczy 

z takim uzdrowiskiem albo obszarem ochrony uzdrowiskowej; 

4) droga lub jej odcinek przebiega przez obszar górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze [(Dz. U. z 2020 r. poz. 

1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914)] lub graniczy z takim obszarem; 

5) droga lub jej odcinek przebiega przez teren zagrożony ruchami masowymi ziemi, o 

którym mowa w art. 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), lub teren, na którym występują 

te ruchy; 

6) droga lub jej odcinek przebiega przy obiekcie budowlanym, dla którego wstrząsy lub 

drgania wynikające z ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

napędowej powyżej 8 t mogą powodować uszkodzenie tego obiektu; 

http://lex.senat.pl/#/document/17688988?unitId=art(2)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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7) droga lub jej odcinek graniczy: 

a) z obszarem, na którym znajduje się szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), 

b) ze strefą ochronną Pomnika Zagłady, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 7 maja 

1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2120). 

5. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne także na drogach publicznych 

lub ich odcinkach, które: 

1) nie posiadają chodnika, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych lub przejścia dla 

pieszych wyposażonego w sygnalizację świetlną oraz 

2) przebiegają przez obszar, na którym znajduje się wyjście z obiektu wymienionego w 

ust. 4 pkt 1 lit. b. 

6. Zakaz może być wprowadzony albo ustanowiony wyłącznie na drodze publicznej lub jej 

odcinku, które spełniają wymagania określone w ust. 4 albo 5. 

7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na: 

1) drogach publicznych lub ich odcinkach, które zostały wybudowane lub przebudowane 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przez okres 5 lat od 

dnia oddania drogi lub jej odcinka do użytkowania; 

2) drogach publicznych lub ich odcinkach w transeuropejskiej sieci drogowej; 

3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez 

prezydentów miast na prawach powiatu. 

8. Zakazu nie stosuje się do: 

1) autobusów; 

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji 

skutków klęsk żywiołowych; 

3) pojazdów zarządców dróg publicznych oraz podmiotów wykonujących obowiązki 

zarządcy drogi na jego rzecz z zakresu utrzymania dróg; 

4) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej 

wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, wykonujących zadania tych służb lub podmiotów; 

http://lex.senat.pl/#/document/17709549?unitId=art(2)ust(1)pkt(9)&cm=DOCUMENT
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5) pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i państw sojuszniczych; 

6) pojazdów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podmiotów 

wykonujących na jego rzecz zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - 

Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784). 

9. Zarządca drogi, z zachowaniem zasad niedyskryminacji, może zwolnić z obowiązku 

przestrzegania zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, innych użytkowników drogi lub 

inne rodzaje pojazdów niż wymienione w ust. 8. Informację o zwolnieniu z obowiązku 

przestrzegania zakazu umieszcza się na znaku drogowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

10. Strefa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może obejmować wyłącznie drogi publiczne lub ich 

odcinki spełniające wymagania, o których mowa w ust. 4 albo 5. 

11. Ustanowienie strefy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wymaga uzyskania zgody organów 

zarządzających drogami i ruchem na drogach publicznych lub ich odcinkach, które mają 

znajdować się w tej strefie. 

12. Organy, o których mowa w ust. 11, uzgadniają projekt uchwały, o której mowa w ust. 3 

pkt 2, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu uchwały. Niezajęcie przez organ 

stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały. 

13. Uchwała, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest aktem prawa miejscowego i określa: 

1) drogi publiczne lub ich odcinki objęte strefą, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oraz granice 

tej strefy; 

2) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych lub ich odcinkach objętych strefą, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

14. Rada gminy (miasta) może określić w uchwale, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wyjątki od 

stosowania zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w odniesieniu do użytkowników drogi 

lub rodzajów pojazdów innych niż wymienione w ust. 8, z zachowaniem zasad 

niedyskryminacji i przejrzystości. 

15. Granicę strefy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza się znakiem drogowym 

wskazującym dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów, które mogą 

poruszać się po drogach publicznych lub ich odcinkach objętych strefą. 
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USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972) 

 

Art.  11. 

1. Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej 

program gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje właściwy organ na wniosek posiadacza odpadów 

wydobywczych. Do wniosku załącza się program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi. 

2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zawierać proponowany czas, na jaki ma być 

wydana decyzja, o której mowa w ust. 1. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, właściwy organ wydaje decyzję na czas 

określony, o ile jest to uzasadnione rodzajem prowadzonej działalności związanej z 

gospodarowaniem odpadami wydobywczymi. 

3. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, odpowiednio 

do zakresu działalności gospodarczej objętej programem, zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza 

odpadów wydobywczych; 

2) klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zgodnie z oceną 

ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

3) wyszczególnienie rodzajów odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania 

w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem ich 

charakterystyki; 

4) określenie łącznej ilości poszczególnych rodzajów odpadów wydobywczych 

przewidzianych do wytworzenia w trakcie prowadzenia działalności objętej 

programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym w ciągu roku; 

5) opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze; 

6) opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych; 

7) skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowane unieszkodliwianiem odpadów 

wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu; 
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8) opis technologii i środków technicznych służących zapobieganiu powstawania pożarów 

w obiektach unieszkodliwiania odpadów, w których są składowane odpady 

zawierające części palne; 

9) zakres i sposób monitoringu wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których 

mowa w art. 39; 

10) zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6, w szczególności 

określenie listy substancji i parametrów wskaźnikowych przewidzianych do badania w 

zależności od rodzaju i właściwości składowanych odpadów wydobywczych; 

11) opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z 

rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu obiektu oraz monitoringu 

zgodnie z art. 27 ust. 6, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych, 

b) ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu, 

c) sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych; 

12) działania mające na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia się stanu 

wód oraz mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i gleby lub jego 

minimalizację; 

13) wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleby, na które może 

wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w szczególności 

w zakresie ustalenia poziomu naturalnych stężeń substancji na danym terenie; 

14) ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

15) czas, na jaki została wydana decyzja - w przypadku, o którym mowa w ust. 2a. 

3a. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi może 

określać: 

1) odstępstwa od obowiązku prowadzenia pomiaru poziomu i składu wód podziemnych - 

w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 7; 

2) częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych i podziemnych - w 

przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 9; 
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3) odstępstwa od obowiązku wykonywania badań składu wód powierzchniowych, 

odciekowych i podziemnych, pomiaru objętości wód odciekowych oraz pomiaru 

poziomu wód podziemnych - w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 10. 

4. Decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi wydaje się po 

zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego oraz 

właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a w przypadku, o którym mowa w 

art. 27 ust. 9, również właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W 

przypadku niewydania opinii w terminie, o którym mowa w art. 106 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, opinię uznaje się za 

pozytywną. 

5. Właściwy organ odmówi wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami 

wydobywczymi: 

1) jest sprzeczny z wymaganiami przepisów o odpadach; 

2) mógłby powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub zagrożenie dla 

środowiska; 

3) jest sprzeczny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach 3 . 

<Art. 11a. 

1. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, lub który wstąpił 

w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i obowiązki 

wynikające z decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi wydanej dla wykonywania działalności objętej tą koncesją. 

2. Organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania 

odpadami wydobywczymi, o której mowa w ust. 1, wydaje na wniosek podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, zaświadczenie potwierdzające wstąpienie w prawa i 

obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z tej decyzji. Do wniosku 

dołącza się kopie następujących dokumentów potwierdzających przejęcie praw i 

obowiązków z koncesji, o której mowa w ust. 1: 

1)  decyzji o przeniesieniu koncesji wydanej na podstawie art. 36 lub art. 49zd 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze lub 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(106)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17940659?cm=DOCUMENT
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2) zaświadczenia, o którym mowa w art. 36a ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

– Prawo geologiczne i górnicze.> 

 

 

 

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 2021 r. poz. 2373 i 2389) 

 

Art.  72a. 

1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej 

decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. 

2. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są 

podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. 

 

<Art. 72b. 

1. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, 

udzielona przez ministra właściwego do spraw środowiska, albo który wstąpił w 

prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji lub z decyzji, o których mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 4a i 4b, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na potrzeby działalności objętej tą 

koncesją lub decyzją. 

2. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której 

mowa w ust. 1, wydaje na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie 

potwierdzające wstąpienie w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy 

wynikające z tej decyzji. Do wniosku dołącza się kopie następujących dokumentów 

potwierdzających przejęcie praw i obowiązków z koncesji, o której mowa w ust. 1: 

1) decyzji o przeniesieniu koncesji wydanej na podstawie art. 36 lub art. 49zd ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze lub 

2) zaświadczenia, o którym mowa w art. 36a ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – 

Prawo geologiczne i górnicze.> 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1420 i 2269) 

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;] 

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

umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego; 

3) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się 

użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tego prawa;> 

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;] 

http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(494)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(531)&cm=DOCUMENT
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[2) nabywcę przedsiębiorstwa upadłego na podstawie art. 317 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze 3  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 

2021 r. poz. 1080);] 

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

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.).> 

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

 

<Art. 36a. 

1. Podmiot, który zamierza wstąpić w prawa i obowiązki przedsiębiorcy, któremu 

została udzielona koncesja, zwany dalej „podmiotem przejmującym”, w zakresie 

przejścia koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1, w związku z planowanym: 

1) połączeniem albo podziałem spółki, o których mowa odpowiednio w art. 492 

i art. 529 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przypadku łączenia się 

przez zawiązanie nowej spółki albo podziału przez zawiązanie nowych spółek lub 

przez przeniesienie całego lub części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną 

spółkę lub spółki, 

2) nabyciem przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części na podstawie art. 55
2
 

Kodeksu cywilnego 

– w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym połączeniem, podziałem albo 

nabyciem zgłasza organowi koncesyjnemu zamiar dokonania tej czynności, 

wskazując planowany termin jego realizacji, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do terminu realizacji zamiaru, o którym 

mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu niezbędnego do rozpoznania przez właściwy sąd 

rejestrowy wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem, że okres ten 

nie będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy. Podmiot przejmujący informuje organ 

koncesyjny o złożeniu wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w terminie 7 dni 

od dnia dokonania tej czynności. 

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) dowody na podjęcie działań zmierzających do realizacji zamiaru, o którym mowa 

w ust. 1, w szczególności umowy lub porozumienia odnoszące się do tego 

zamiaru; 

2) dane identyfikujące podmiot przejmujący: 

http://lex.senat.pl/#/document/17021464?unitId=art(317)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16785996?unitId=art(55(2))&cm=DOCUMENT
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a) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca 

zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, 

b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej 

(NIP); 

3) wykaz koncesji, które mają przejść na podmiot przejmujący w wyniku 

dokonania czynności, o których mowa w ust. 1; 

4) dowody, że podmiot przejmujący spełnia warunki, o których mowa w art. 36 ust. 

1 i 6, a w przypadku koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – 

również warunki, o których mowa w art. 36 ust. 3a. 

4. W przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1 lub 3, 

organ koncesyjny wzywa podmiot przejmujący do uzupełnienia braków formalnych 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

5. Organ koncesyjny może zobowiązać podmiot przejmujący do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie dodatkowych danych lub dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 4. 

6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 4 lub 5, termin do wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, ulega zawieszeniu do dnia wpływu do organu 

koncesyjnego uzupełnienia braków lub dodatkowych danych lub dokumentów. 

7. Stronami w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, są podmiot 

przejmujący oraz dotychczasowy przedsiębiorca. 

8. Organ koncesyjny w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa 

w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 6, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw do skutku 

czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie przejścia koncesji, jeżeli: 

1) nie zostały spełnione wymogi formalne, o których mowa w ust. 1 lub 3; 

2) podmiot przejmujący nie wykazał spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 

pkt 1 lub 4; 

3) sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany 

z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną 

gospodarką złożami kopalin. 

9. Za dzień wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień: 
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1) nadania decyzji, o której mowa w ust. 8, za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo 

2) doręczenia za pokwitowaniem decyzji, o której mowa w ust. 8, przez 

pracowników organu koncesyjnego, albo 

3) wprowadzenia decyzji, o której mowa w ust. 8, do systemu teleinformatycznego w 

przypadku, o którym mowa w art. 39
1
 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

10. Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym 

upływa termin przewidziany do wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ 

przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, 

milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. 

11. W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, 

wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną. 

12. Na wniosek podmiotu przejmującego organ koncesyjny, w drodze postanowienia, 

wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania 

takiego zaświadczenia. Przepisy art. 122f § 2–5 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się. 

13. W przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 1: 

1) bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, albo 

2) mimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, albo 

3) przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, albo 

4) po upływie 6 miesięcy od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem ust. 2 

– koncesja nie przechodzi na podmiot przejmujący. 

14. Jeżeli organ koncesyjny nie zgłosił sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, podmiot 

przejmujący w wyniku dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, wstępuje w 

prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji objętych 

zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1. Podmiot przejmujący jest obowiązany w 

terminie 14 dni od dnia wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z koncesji 

przedstawić organowi koncesyjnemu oraz właściwemu organowi nadzoru górniczego 

dowody potwierdzające następstwo prawne. 
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15. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 14 organ koncesyjny wzywa 

podmiot przejmujący do przedłożenia dowodów potwierdzających następstwo 

prawne, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

16. Po otrzymaniu dowodów, o których mowa w ust. 14, organ koncesyjny w terminie 60 

dni wydaje zaświadczenie potwierdzające wstąpienie podmiotu przejmującego 

w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji. 

17. Wstąpienie podmiotu przejmującego w prawa i obowiązki dotychczasowego 

przedsiębiorcy wynikające z koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy 

o ustanowieniu użytkowania górniczego. 

18. Wstąpienie przez podmiot przejmujący w prawa i obowiązki dotychczasowego 

przedsiębiorcy wynikające z koncesji przenosi również prawa i obowiązki 

wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy. 

 

Art. 36b. 

Podmiot, o którym mowa w art. 36, na który została przeniesiona koncesja, albo 

podmiot przejmujący, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji 

wydanych na podstawie ustawy, staje się stroną wszczętych i niezakończonych 

postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 34, art. 37, art. 80a ust. 2b, art. 

101 ust. 2, art. 107, art. 107a, art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1, oraz postępowań 

sądowoadministracyjnych, których stroną był dotychczasowy przedsiębiorca. 

 

Art.  49y. 

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

2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym warunkami geologicznymi i racjonalną 

gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i 

rozpoznawania. Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania nie 

oznacza przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 

złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. 

[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.] 
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<3. Wniosek o przedłużenie fazy poszukiwania i rozpoznawania, poza wymaganiami 

przewidzianymi w art. 49zg ust. 2, zawiera szczegółowy opis prac geologicznych, w 

tym robót geologicznych, wykonanych na podstawie koncesji, z przedstawieniem 

ich wyników.> 

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 złóż 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, może, na wniosek, przedłużyć 

czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia wydobywania 

węglowodorów ze złóż. 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. 

6a. Razem z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania składa się wniosek o 

zmianę decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1. 

7. (uchylony). 

8. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania koncesji 

na wydobywanie węglowodorów ze złóż. 

9. Organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem postępowania jest przedłużenie: 

1) fazy poszukiwania i rozpoznawania - dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8, 

oraz uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a i 1b, albo opinię, o której 

mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2; 

2) fazy wydobywania - dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 8 oraz w art. 23 ust. 

1 pkt 3, a także uzyskuje opinię, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1a i 1b, albo 

dokonuje uzgodnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 2a pkt 1. 

 

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 
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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: 

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 na nowo określa wysokość, zakres lub 

sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2 lub 2a, a w 

przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2a, także termin doręczenia 

organowi koncesyjnemu dowodu ustanowienia zabezpieczenia, nie dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji przenoszącej koncesję. 

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

mowa w: 

1) art. 49x ust. 2 - doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia lub ogłoszenia decyzji przenoszącej koncesję; 
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2) art. 49x ust. 2a - doręcza się organowi koncesyjnemu w terminie określonym w 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. 49zda. 

W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 1, w zakresie dotyczącym koncesji na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

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

1) do zgłoszenia, o którym mowa w art. 36a ust. 1, dołącza się również: 

a) kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o 

której mowa w art. 49a ust. 17, 

b) nową umowę o współpracy – w przypadku koncesji udzielonych na rzecz stron 

umowy o współpracy; 

2) organ koncesyjny zgłasza sprzeciw, o którym mowa w art. 36a ust. 8, również w 

przypadku, gdy podmiot przejmujący nie przedstawi dokumentów, o których mowa 

w pkt 1. 

Art. 49zdb. 

Podmiot, o którym mowa w art. 49zd, na który została przeniesiona koncesja, albo 

podmiot, o którym mowa w art. 49zda, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z 

decyzji wydanych na podstawie ustawy, staje się stroną wszczętych i niezakończonych 

postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 34, art. 37, art. 49y, art. 49z, 

art. 49za ust. 4a, art. 49ze, art. 49zg, art. 80a ust. 2b, art. 101 ust. 2, art. 107, art. 108 

i art. 109 ust. 1 pkt 1, oraz postępowań sądowoadministracyjnych, których stroną był 

dotychczasowy przedsiębiorca.> 

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. 
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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; 

2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa; 

3) podmiot nie dołączył do zgłoszenia pisemnej zgody, o której mowa w ust. 6. 

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, 5, 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 przed dokonaniem zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 1, do uzyskania pisemnej zgody przedsiębiorcy, któremu udzielono tej 

koncesji, co do terminu, lokalizacji i zakresu 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. 

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

zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu: 

1) organowi administracji geologicznej, 

2) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), a w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej - terenowemu organowi administracji morskiej 

– na zasadach określonych w art. 81 ust. 2. 

 

<Art. 85aa. 

1. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 

2 lub art. 85a ust. 4, a także prawa i obowiązki wynikające z dokonanych zgłoszeń 

projektu robót geologicznych, o których mowa w art. 85 ust. 1 lub art. 85a ust. 1, 

przechodzą na podmiot przejmujący. 
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2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić 

właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt. 

3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2 właściwy organ 

administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających 

przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

4. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w art. 36a ust. 1, nastąpi w trakcie 

postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego w sprawie wydania 

decyzji, o której mowa w art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 2 lub art. 85a ust. 4, albo przed 

upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu w sprawie, o której mowa w art. 85 ust. 1 

lub 85a ust. 1, następca prawny podmiotu staje się stroną wszczętego 

i niezakończonego postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego 

lub wstępuje w miejsce podmiotu, który dokonał zgłoszenia projektu robót 

geologicznych. Do zgłoszenia następstwa prawnego stosuje się ust. 2 i 3.> 

 

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; 

6) wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy 

głębokiego podłoża. 

<Art. 92a. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 36b, art. 49zdb oraz art. 85aa, dokumentację 

geologiczną w przypadkach, o których mowa w art. 92, sporządza następca prawny 

podmiotu, który wykonał prace geologiczne. 
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2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia 

zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu 

organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt. 

3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2 właściwy organ 

administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających 

przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania.> 

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 w postaci 

papierowej oraz w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych 

nośnikach danych. 

1a. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3 dotyczącą wyłącznie 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada się właściwemu organowi 

administracji geologicznej w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 2 

egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. 

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. 

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: 
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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. (uchylony). 

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. 

<6a. W przypadku, o którym mowa w art. 36b, art. 49zdb oraz art. 85aa, następca 

prawny podmiotu, który wykonał prace geologiczne, staje się stroną wszczętego 

i niezakończonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3. 
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6b. Podmiot, o którym mowa w ust. 6a, jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia 

zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu 

organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt. 

6c. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 6b właściwy organ 

administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających 

przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania.> 

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 postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych, 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. 

9. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 dotyczącą wyłącznie 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza się w 1 egzemplarzu w postaci 

papierowej oraz w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku 

danych, 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.  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. 6b, nie jest 

wymagana, jeżeli zmiana planu ruchu zakładu górniczego nie spowoduje negatywnego 

wpływu na środowisko oraz obiekty budowlane. 
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2a. W przypadku zmiany lub wydania nowych decyzji, o których mowa w art. 108 ust. 9 pkt 

2, przedsiębiorca jest obowiązany do zmiany planu ruchu zakładu górniczego. 

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. 

<4a. W przypadkach, o których mowa w art. 36a ust. 14, art. 49zda lub art. 85aa, 

przedsiębiorca jest obowiązany sporządzić i przekazać do właściwego organu 

nadzoru górniczego dodatek do planu ruchu sporządzony w trybie uproszczonym, 

wraz z aktualną kartą zmian, w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w prawa i 

obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy.> 

5. Właściwy organ nadzoru górniczego, w przypadku niezbędnym do zapewnienia 

bezpieczeństwa zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego 

lub środowiska, w drodze decyzji, nakazuje przedsiębiorcy wykonującemu działalność 

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w 

granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej dokonanie zmian w planie ruchu 

zakładu górniczego, określając zakres tych zmian oraz termin przekazania do 

zatwierdzenia dodatku do planu ruchu zakładu górniczego, nie krótszy niż 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

6. Przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub 

wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej dokonuje zmiany planu ruchu zakładu górniczego, w przypadku gdy: 

1) przegląd, o którym mowa w art. 108 ust. 2d lub art. 108a ust. 1, wykazał potrzebę 

wprowadzenia zmian w planie ruchu zakładu górniczego albo 
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2) właściwy organ nadzoru górniczego nakazał, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, 

dokonanie zmian w planie ruchu zakładu górniczego. 

7. W przypadku niedokonania zmiany w planie ruchu zakładu górniczego, o której mowa w 

ust. 6, właściwy organ nadzoru górniczego może w całości lub w części, w drodze 

decyzji, wstrzymać ruch tego zakładu lub jego urządzeń, określając warunki wznowienia 

ruchu tego zakładu lub jego urządzeń. Do decyzji stosuje się art. 171 ust. 2 i 3. 

 

Art.  205. 

1. Koncesje udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się koncesjami w 

rozumieniu ustawy. 

2. Jeżeli koncesja wydana na podstawie dotychczasowych przepisów nie określała terminu 

rozpoczęcia określonej nią działalności i do dnia wejścia w życie ustawy działalność ta nie 

została rozpoczęta, przedsiębiorca ma obowiązek rozpoczęcia jej w terminie roku od dnia 

wejścia w życie ustawy. W przypadku gdy działalność ta nie została rozpoczęta, organ 

koncesyjny z urzędu stwierdza wygaśnięcie koncesji. 

3. Do zmiany oraz przeniesienia koncesji uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy 

nie stosuje się przepisów w zakresie wykazania się prawem do informacji geologicznej, 

chyba że zmiana koncesji zmierza do powiększenia przestrzeni objętej działalnością lub 

przedłużenia terminu jej obowiązywania. 

4. Do koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, na działalność polegającą na 

poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż określone w art. 10 ust. 1 

ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy. 

5. Zmiana koncesji na wydobywanie węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złoża lub 

siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, jeżeli dotyczy wyłącznie wydłużenia 

terminu jej obowiązywania i jest uzasadniona racjonalną gospodarką złożem wymaga 

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

wykonywania zamierzonej działalności. Przepisu art. 23 ust. 2a pkt 1 nie stosuje się. 

<6. Do koncesji, o których mowa w ust. 1, udzielonych przed dniem 1 stycznia 2001 r., w 

przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 1 pkt 1, nie stosuje się art. 618 Kodeksu 

spółek handlowych.> 

 

 

 


