
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 3 lipca 2014 r. 

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

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

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

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

zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, umowa ta 

wygasa.”; 

2)  w art. 1 w pkt 11 skreśla się lit. a; 

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

4)  w art. 1 w pkt 16 w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i 1b” oraz skreśla 

się ust. 1b; 

5)  w art. 1 w pkt 20, art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. W przypadku gdy przedsiębiorca narusza wymagania ustawy, 

w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki 

złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie 

podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania, 

lub wykonuje roboty geologiczne z naruszeniem harmonogramu określonego 

w projekcie robót geologicznych, lub nie wykonuje obowiązków, o których 

mowa w art. 82 ust. 2, lub wykonuje je niezgodnie z warunkami określonymi 

w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1, organ koncesyjny, w drodze 



– 2 – 

 

postanowienia, wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń oraz określa termin 

ich usunięcia. Organ koncesyjny może również określić sposób usunięcia 

naruszeń. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał postanowienia, o którym 

mowa w ust. 1, organ koncesyjny może, bez odszkodowania: 

1)  cofnąć koncesję; 

2) w przypadku stwierdzenia wykonywania robót geologicznych 

z naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót 

geologicznych – cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres. 

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

przedsiębiorca: 

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

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

naruszenia była siła wyższa; 

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

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

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

b) skreśla się wyrazy „ze skutkiem doręczenia”; 

7)  w art. 1 w pkt 25 w lit. b, w art. 49a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot 

zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na 

wydobywanie węglowodorów ze złoża: 

1) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu 

lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod 

taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa 

oraz 

2)  posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania 

złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, 

polegające na: 
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a) rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża 

węglowodorów lub 

b) wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat 

działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów ze złóż 

– jeżeli zamierza ubiegać się o koncesję samodzielnie albo wspólnie 

z innymi podmiotami – jako operator.”; 

8)  w art. 1 w pkt 25 w lit. b, w art. 49s po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania 

górniczego ze zwycięzcą przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu 

są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – ze wszystkimi tymi 

podmiotami.”; 

9)  w art. 1 w pkt 25 w lit. b, w art. 49za: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy 

poszukiwania i rozpoznawania przedsiębiorca może poszukiwać 

i rozpoznawać złoże węglowodorów w przestrzeni wyznaczonej w koncesji 

na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, nie wyłączając granic obszaru górniczego 

określonych w tej decyzji.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Granice obszaru górniczego określone w decyzji inwestycyjnej lub 

jej zmianie po zakończeniu fazy poszukiwania i rozpoznawania zastępują 

granice przestrzeni wyznaczonej w koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów 

ze złoża.”; 

10)  w art. 1 w pkt 28, w art. 82: 

a)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych i wyników badań tych 

próbek.”, 



– 4 – 

 

b) skreśla się ust. 4; 

11)  w art. 1 w pkt 29, w art. 82a w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz „szczegółowe”; 

12)  w art. 1 w pkt 66: 

a) w lit. a, w lp. 11 wyrazy „500 tys. m
3
” zastępuje się wyrazami „2 500 tys. m

3
”, 

b) w lit. b, w lp. 11a wyrazy „500 tys. m
3
” zastępuje się wyrazami „2 500 tys.  m

3
”, 

c) w lit. c, w lp. 12 wyrazy „500 tys. m
3
” zastępuje się wyrazami „2 500 tys. m

3
”, 

d) w lit. d, w lp. 12a wyrazy „500 tys. m
3
” zastępuje się wyrazami „2 500 tys. m

3
”, 

e) w lit. e, w lp. 36 wyrazy „500 t” zastępuje się wyrazami „1000 t”, 

f)  w lit. f, w lp. 36a wyrazy „500 t” zastępuje się wyrazami „1000 t”; 

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

14)  po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca, który do dnia 31 grudnia 2014 r. zawarł ze Skarbem 

Państwa umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego w zakresie poszukiwania 

i rozpoznawania złoża węglowodorów albo rozpoznawania złoża węglowodorów, 

a następnie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. uzyskał zgodę Skarbu Państwa na 

poddzierżawienie tego prawa, może wspólnie z poddzierżawcą postanowić w umowie 

poddzierżawy, że obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione po dniu zawarcia tej 

umowy w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym będą ich współwłasnością 

w częściach ułamkowych określonych w tej umowie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, o którym mowa w tym przepisie, 

do dnia przekształcenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża 

węglowodorów albo koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów w koncesję na 

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie 

węglowodorów ze złoża, dokonanego na jego wniosek złożony wspólnie z innymi 

podmiotami, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.”; 
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15)  w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110 

i art. 137 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 i art. 137 ustawy, 

o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.”; 

16)  w art. 26 wyrazy „po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia” zastępuje się wyrazami 

„z dniem 1 stycznia 2015 r.”; 

17)  w art. 26 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 

w brzmieniu: 

„3) art. 19a, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 

ustaw, postanowił wprowadzić do niej 17 poprawek. 

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat wziął pod rozwagę art. 13 ust. 6 ustawy (art. 1 pkt 5 

lit.  c noweli), zgodnie z którym, w przypadku nieuzyskania koncesji w terminie roku od dnia 

ustanowienia użytkowania górniczego umowa ustanawiająca to użytkowanie ulega 

rozwiązaniu. Z uwagi na to, że w analizowanej sytuacji użytkowanie górnicze ustaje z mocy 

prawa, jako skutek wystąpienia określonego zdarzenia (nieuzyskanie koncesji w terminie 

roku od ustanowienia użytkowania górniczego), a nie skutek oświadczenia woli strony 

umowy, właściwą formą jest zdaniem Senatorów wygaśnięcie użytkowania górniczego. Nie 

ma przy tym konieczności odnoszenia się do podmiotu, któremu już udzielono koncesji, bo 

umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego zawarta nawet przed jej udzieleniem, staje 

się skuteczna dopiero z dniem uzyskania koncesji.  

Art. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw zmodyfikował art. 23 ust. 1 pkt 2 Prawa geologicznego i górniczego - tę samą 

jednostkę redakcyjną, której dotyczy art. 1 pkt 11 lit. a analizowanej noweli. Aby uniknąć 

sytuacji, w której wejście w życie niniejszej ustawy uchyli zmianę wprowadzoną ustawą z 

dnia 30 maja 2014 r., niezbędne jest przyjęcie poprawki nr 2. 

Zgodnie z art. 28j ust. 2, okresu od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 28i 

ust. 1, do dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3, nie wlicza się do 

terminów, o których mowa w art. 35 § 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art.  35 § 5 KPA stanowi, że do terminów określonych dla załatwiania spraw przez organy 

administracji publicznej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 

dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Uchwalając poprawkę nr 3 Senatorowie uznali, że przepis ten znajdzie zastosowanie 

w  postępowaniu koncesyjnym, podobnie jak pozostałe postanowienia Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Dodatkowo pozostawienie go byłoby niekonsekwencją, ponieważ 

w  innych podobnych sytuacjach (np. w art. 49a ust. 12) nie przewidziano analogicznego 

zastrzeżenia. 
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Art. 29 ust. 1a (art. 1 pkt 16 noweli) stanowi, że organ koncesyjny odmawia udzielenia 

koncesji, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą przestrzeń oraz rodzaj 

działalności, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złoża kopaliny lub koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża – również 

rodzaj kopaliny, objęte już koncesją udzieloną innemu podmiotowi. Zgodnie z kolei z art. 29 

ust. 1b, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 

złoża kopaliny, jeżeli udzielił koncesji innemu podmiotowi w wyniku postępowania, 

o  którym mowa w art. 28i–28l. Analiza obydwu przepisów doprowadziła Senat do wniosku, 

że ust. 1b mieści się w ust. 1a, a dodatkowo stanowi powtórzenie normy zawartej w art. 28l 

(poprawka nr 4). 

Uchwalając poprawkę nr 5, Senat postanowił zliberalizować art. 37 - przepis określający 

tryb postępowania organu koncesyjnego wobec przedsiębiorcy naruszającego wymagania 

ustawy. Senatorowie uznali, że wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia 

koncesji winno być ostatecznym środkiem prawnym, a okolicznością ekskulpującą powinna 

być siła wyższa jako przyczyna naruszenia rygorów ustawy. 

W poprawce nr 6 Senat miał na względzie wątpliwości interpretacyjne, które mogłyby 

się pojawić w związku z praktycznym stosowaniem art. 41 ust. 2a (art. 1 pkt 24 noweli). 

Przepis ten stanowi, że decyzje i pisma wydawane w toku postępowań prowadzonych na 

podstawie niniejszego działu przesyła się stronom tych postępowań na adres określony 

w  ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia, chyba że strona poda inny adres. 

Posłużenie się określeniem „przesłanie ze skutkiem doręczenia” może prowadzić 

w  kontekście znaczenia, jakie pojęciu temu nadaje art. 40 ust. 5 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, do niedopuszczalnego wniosku, że doręczenie na adres określony 

w  ewidencji gruntów uznaje się za skuteczne bez względu na to, czy strona została pod tym 

adresem zastana – bez konieczności dokonywania dwóch powtórnych zawiadomień w trybie 

art. 44 KPA. 

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

poprzedzającego udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów 

oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów 

ze złóż. Intencją ustawodawcy jest ustalenie, czy podmiot ubiegający się o koncesję znajduje 

się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, 

a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać 
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bezpieczeństwu państwa oraz dodatkowo – czy posiada doświadczenie w zakresie 

poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów – 

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

kilka podmiotów – jako operator. Przy takim zamierzeniu ustawodawcy, przepis ten wymaga 

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

łącznie oraz czy dotyczą wszystkich ubiegających się o koncesję (poprawka nr 7). 

Przyjmując poprawkę nr 8, Senatorowie uznali, że niezbędnym zabiegiem legislacyjnym  

jest jednoznaczne przesądzenie, iż w przypadku, gdy koncesji udziela się kilku podmiotom 

działającym wspólnie, wszyscy oni są stronami umowy o ustanowieniu użytkowania 

górniczego. 

Uchwalając poprawkę nr 9 Senat uznał za nieuzasadnione całkowite wyłączenie decyzją 

inwestycyjną możliwości prowadzenia dalszych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych. 

Rozwiązanie takie nie sprzyjałoby racjonalnej gospodarce złożami oraz byłoby niekorzystne 

dla przedsiębiorców.  

Poprawka nr 10 jest konsekwencją zmian przyjętych do ustawy w Sejmie na ostatnim 

etapie prac. Uchwalone wówczas poprawki dotyczące zakresu przekazywania próbek 

geologicznych, doprowadziły do niespójności między niektórymi jej przepisami. Treść art. 82 

ust. 2 pkt 2 jest niepełna, ponieważ przewidziano tam określanie zakresu przekazywania 

próbek jedynie w koncesji, podczas gdy obowiązek przekazywania próbek dotyczy nie tylko 

działalności wykonywanej na podstawie koncesji, ale także działalności prowadzonej 

w  oparciu o decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych. Ponadto, zdaniem 

Senatorów nieuzasadnione jest określanie obowiązku przekazywania próbek w koncesji czy 

decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, gdyż obowiązek ten wynika wprost 

z  przepisów ustawy oraz aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 82a ust. 1. 

Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny. 

Poprawka nr 12 zmienia na korzystniejsze dla przedsiębiorców, kryterium 

kwalifikowania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej do złóż marginalnych. Taki zabieg 

legislacyjny przedłuży opłacalność eksploatacji złóż charakteryzujących się gorszą 

ekonomiką. 

Poprawka nr 13 modyfikuje błędne odesłanie. 
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Przyjmując poprawki nr 14 i 17 Senat wprowadził do ustawy przepis przejściowy, na 

podstawie którego przedsiębiorca, po uzyskaniu zgody Skarbu Państwa na poddzierżawienie 

prawa użytkowania górniczego, będzie mógł postanowić w umowie poddzierżawy, że 

obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione po dniu zawarcia tej umowy w przestrzeni 

objętej użytkowaniem górniczym będą objęte współwłasnością stron umowy w częściach 

ułamkowych. W dotychczasowym stanie prawnym poddzierżawiający, nie posiadając 

formalnie statusu użytkownika górniczego, nie mógł być współwłaścicielem obiektów 

wzniesionych w przestrzeni górniczej. Poprawki nr 14 i 17 stworzą mechanizm prawny 

analogiczny do przyjętego w analizowanej noweli, z którego skorzystają podmioty będące 

stronami umów poddzierżawy przed dniem jej wejścia w życie. 

Poprawka nr 15 stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych do ustawy w Sejmie. W 

związku z nimi zbędne stało się wydanie nowego aktu wykonawczego na podstawie art. 79 

ust. 3.  

Wydłużając do dnia 1 stycznia 2015 r. termin wejścia ustawy w życie (poprawka nr 16), 

Senatorowie mieli na względzie art. 11 ust. 1 noweli, w myśl którego, do postępowań 

w  sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża 

węglowodorów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 11 ust. 2 stanowi z kolei, że nie wszczyna się 

postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 

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

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

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

RP, zasadom pewności prawa oraz zaufania do państwa i prawa. Założenie to może być 

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

ustawodawca nie powinien uzależniać skutków czynności dokonywanych przez adresatów 

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

pewną, a w konsekwencji od dynamiki procesu legislacyjnego. 

 

 

 

 

 

 


