
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Stanisława Gawłowskiego,  

Joannę Sekułę i Janusza Gromka 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 grudnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy 

Szanowna Pani Minister! 

W 2018 r. przyjęta została nowelizacja ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ), umożli-

wiająca przedłużenie obowiązywania wydanych w latach dziewięćdziesiątych koncesji na wydobycie węgla 

brunatnego i węgla kamiennego bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku 

kopalń węgla brunatnego nowy przepis pozwalał na przedłużenie obowiązywania koncesji na wydobycie 

maksymalnie o 6 lat, zaś w przypadku kopalń węgla kamiennego nie ustalono limitu czasowego. Ustawa ta 

została wprowadzona, ponieważ zbliżały się terminy ważności określone w wielu koncesjach na wydobywa-

nie węgla kamiennego i brunatnego, zaś podmioty prowadzące wydobycie nie podjęły z odpowiednim wy-

przedzeniem działań w kierunku zmiany lub uzyskania nowych koncesji. 

Nowo wprowadzone przepisy zostały następnie wykorzystane do przedłużenia obowiązywania wielu kon-

cesji na wydobycie, w tym pozwolenia wydanego dla Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” – jest ona przed-

miotem toczącego się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sporu między Polską a Czechami 

– oraz co najmniej 16 koncesji wydanych dla kopalń węgla kamiennego na Śląsku. Kopalnie węgla kamien-

nego, o których mowa, należą do Polskiej Grupy Górniczej, w sumie 12, do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 

mowa o 2 kopalniach, do Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” oraz do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – po 

1 kopalni. W przypadku kopalń węgla kamiennego obowiązywanie większości pozwoleń na wydobycie prze-

dłużono o 20–25 lat. 

W maju 2021 r. polski rząd wszczął procedurę legislacyjną mającą na celu usunięcie przepisów pozwala-

jących na przedłużenie obowiązywania pozwolenia na wydobycie bez przeprowadzenia OOŚ. W uzasadnie-

niu załączonym do tego projektu rząd przyznał się do ewentualnej niezgodności przyjętych wcześniej przepi-

sów pozwalających na przedłużenie ważności pozwolenia na wydobycie bez przeprowadzenia OOŚ z pra-

wem UE. Nowy projekt ustawy nie przewiduje jednak żadnych działań w stosunku do kopalń, które otrzyma-

ły przedłużenia obowiązywania koncesji na wydobycie, tj. nie ma planów wydania nowych koncesji na wy-

dobycie ani uzupełnienia brakujących OOŚ. 

Tymczasem kopalnie węgla kamiennego powodują szereg negatywnych skutków środowiskowych i spo-

łecznych. Większość przedłużonych koncesji na wydobycie została pierwotnie wydana w latach dziewięć-

dziesiątych, a ocena oddziaływania na środowisko tych kopalń w tamtych latach była bardzo ograniczona lub 

nie istniała. Nigdy nie zbadano zatem kompleksowo wpływu wydobycia węgla w tych kopalniach na środo-

wisko, infrastrukturę oraz mieszkańców. Ze względu na obowiązujące przed majem 2021 r. przepisy i ich 

interpretację, a także brak informacji o planowanym przedłużeniu koncesji na wydobycie, udział społeczeń-

stwa w postępowaniach prolongacyjnych dotyczących tych kopalń węgla kamiennego praktycznie nie istniał. 

Wszelkie głosy sprzeciwu, nawet te zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, były ignorowane. 

Szanowna Pani Minister, mieszkańcy i samorządy śląskich miejscowości uskarżają się na spowodowane 

wydobyciem szkody górnicze. Przykładem jest zabytkowa dzielnica Murcki w Katowicach, której mieszkań-

cy protestują przeciwko dalszemu wydobyciu pod ich domami, które nie zostały właściwie zabezpieczone 

przed skutkami działalności górniczej. Przedłużenia obowiązywania koncesji bez ocen oddziaływania na 

środowisko są także przedmiotem toczącego się postępowania przed ministrem klimatu i środowiska. W dniu 

30 września 2021 r. złożone zostały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wnioski o unieważnienie 14 kon-

cesji na wydobycie. 

W związku z taką sytuacją oraz tym, że proces jednokrotnego przedłużenia w latach 2018–2021 obowią-

zywania koncesji na wydobycie węgla brunatnego i kamiennego mógł naruszać prawo UE, proszę o odpo-

wiedź na następujące pytania. 

1. Czy w związku z tym, że wyżej wspomniany proces jednokrotnego przedłużenia obowiązywania kon-

cesji mógł naruszać prawo UE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamierza zobowiązać spółki węglowe, 

które otrzymały jednokrotne przedłużenia obowiązywania koncesji bez ocen oddziaływania na środowisko, 

do przygotowania kompleksowych raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz zobowiązać je do ubiega-



nia się o decyzje środowiskowe? 

2. Czy w związku z tym, że wyżej wspomniany proces jednokrotnego przedłużenia obowiązywania kon-

cesji mógł naruszać prawo UE, do tego jeśli postępowania środowiskowe dla tych kopalń zostaną przeprowa-

dzone i zakończą się one wydaniem decyzji środowiskowych, minister klimatu i środowiska nie uważa, że 

powinny zostać przeprowadzone nowe postępowania koncesyjne, gwarantujące udział na prawach strony 

osobom mającym nieruchomości w obrębie obszaru górniczego oraz organizacjom pozarządowym? Czy 

w  takiej sytuacji ministerstwo planuje przeprowadzić nowe postępowania koncesyjne? 

3. Jeśli decyzje środowiskowe dla tych kopalń zostaną wydane, to w jaki sposób minister klimatu i środo-

wiska zamierza uwzględnić te decyzje środowiskowe w wydanych uprzednio decyzjach koncesyjnych dla 

tych kopalń? 

4. Gdyby zostały przeprowadzone brakujące OOŚ, ale zakończyłyby się one decyzjami odmownymi, to 

jaki będzie to miało wpływ na wydane już koncesje? Czy zostaną one unieważnione? 
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