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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

  

- o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy panią poseł Beatę Mateusiak-Pieluchę. 

 

 (-)  Waldemar Andzel;  (-)  Ryszard Bartosik;  (-)  Barbara Bartuś;  (-)  Jerzy 

Bielecki;  (-)  Joanna Borowiak;  (-)  Lidia Burzyńska;  (-)  Krzysztof 

Czarnecki;  (-)  Przemysław Drabek;  (-)  Elżbieta Duda;  (-)  Barbara Dziuk;  (-)  Ewa 

Filipiak;  (-)  Zbigniew Girzyński;  (-)  Jarosław Gonciarz;  (-)  Ewa 

Kozanecka;  (-)  Krzysztof Janusz Kozik;  (-)  Wiesław Krajewski;  (-)  Leonard 

Krasulski;  (-)  Maria Kurowska;  (-)  Marek Kwitek;  (-)  Krzysztof Lipiec;  (-)  Jerzy 

Małecki;  (-)  Jerzy Materna; (-) Beata Mateusiak-Pielucha;  (-)  Kazimierz 

Matuszny;  (-)  Anna Milczanowska;  (-)  Waldemar Olejniczak;  (-)  Anna 

Paluch;  (-)  Teresa Pamuła;  (-)  Marcin Porzucek;  (-)  Grzegorz Puda;  (-)  Urszula 

Rusecka;  (-)  Paweł Rychlik;  (-)  Kazimierz Smoliński;  (-)  Agnieszka 

Soin;  (-)  Katarzyna Sójka;  (-)  Marek Suski;  (-)  Ewa Szymańska;  (-)  Jacek 

Świat;  (-)  Ryszard Terlecki;  (-)  Sylwester Tułajew;  (-)  Jan Warzecha;  (-)  Grzegorz 

Wojciechowski;  (-)  Tadeusz Woźniak;  (-)  Sławomir Zawiślak;  (-)  Tomasz Zieliński. 
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USTAWA 

 

z dnia ...................2020 r. 

 

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

innych ustaw 

 

„Art. 1. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne  

i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133, z 2016 r. poz. 566 i 1991 oraz  

z 2018 r. poz. 1563) w art. 18 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 

„3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy w zakresie udzielenia koncesji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się dotychczasowe 

przepisy.”. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Niniejsza regulacja doprecyzowuje w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

– Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które przepisy należy stosować 

do postępowań administracyjnych wszczętych przed dniem 31 grudnia 2014 r. i dotychczas 

niezakończonych, dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż 

kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (tj. objętych 

własnością górniczą), z wyłączeniem złóż węglowodorów. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem 

stosowane będą przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2014 r., co pozwoli 

na wyeliminowanie jakichkolwiek niepewności interpretacyjnych w tym zakresie. Przyjęta 

reguła intertemporalna potwierdza poszanowanie praw nabytych stron pozostających nadal  

w toku postępowań koncesyjnych; pozostaje ona również w zgodzie z zasadą zaufania 

obywatela do Państwa. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrvhe4tiltqmfyc4nbyha4tcmrwgy


Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej,  

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowany przepis nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych kosztów po stronie sektora 

finansów publicznych.  

Projektowana regulacja nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej 

ustawy środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 
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