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Koncesjonowanie poszukiwañ, rozpoznawania i eksploatacji z³ó¿ kopalin
a wymagania racjonalnej gospodarki
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A b s t r a c t. Concession for mineral prospecting and mining, issued by governmental authorities according to
the geological and mining law, is the obligatory exigency in Poland. The basic aim is the reasonable utilization
of mineral resources as a non-renewable part of the environment, necessary for everyday life and sustainable
development of society. The existing mode of concession procedure is imperfect. The most important changes
should include 1) obligatory presentation of prospecting projects, 2) determination of the time of mining concession validity, allowing development of the total evaluated deposit reserves, and 3) insurance against concession
abandonment before exhausting of the total deposit reserves designed for mining.
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Gospodarcze znaczenie z³ó¿ kopalin, ich ograniczone
zasoby, kolizyjne wystêpowanie oraz zmiany œrodowiska
powodowane eksploatacj¹ s¹ powodem wprowadzania
regulacji prawnych odnoœnie dzia³alnoœci zwi¹zanej z ich
wykorzystywaniem. Znajduje to wyraz w koncesjonowaniu tej dzia³alnoœci i ustawowym okreœlaniu warunków, na
jakich jest dopuszczone jej prowadzenie. Ustawa Prawo
geologiczne i górnicze (Pgg) okreœla zasady koncesjonowania poszukiwañ i rozpoznawania z³ó¿ kopalin oraz
wydobywania kopalin. Zagadnienia interpretacji odpowiednich przepisów s¹ przedmiotem komentarzy prawniczych (Lipiñski, Mikosz, 2003; Schwarz, 2012; Rakoczy,
2015; Dobrowolski, 2016). Przepisy te poruszaj¹ wiele
zagadnieñ dotycz¹cych racjonalnej gospodarki z³o¿ami,
które wykraczaj¹ poza ramy prawniczej dyskusji. Wymagaj¹ one analizy na gruncie wiedzy i praktyki geologiczno-górniczej. Ich niebudz¹ce kontrowersji rozwi¹zanie
powinno znaleŸæ wyraz w sformu³owaniu odpowiednich
przepisów. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre
z tych zagadnieñ na tle przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r., z póŸniejszymi
zmianami wg tekstu jednolitego z dnia 17 listopada 2017 r.
(Dz.U. poz. 2126).
STAN PRAWNY KONCESJONOWANIA
POSZUKIWAÑ, ROZPOZNAWANIAI EKSPLOATACJI
Z£Ó¯ KOPALIN
Dzia³alnoœæ polegaj¹ca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu z³ó¿ kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze z³ó¿
podlega koncesjonowaniu (art. 21 Pgg). W zale¿noœci od
rodzaju kopaliny oraz prawa w³asnoœci do jej z³ó¿ wyró¿nia
siê cztery grupy z³ó¿ kopalin (tab. 1):
1. z³o¿a kopalin sta³ych, do których prawo w³asnoœci
górniczej przys³uguje Skarbowi Pañstwa (art. 21.1
pkt. 1 i 2 w odniesieniu do z³ó¿ okreœlonych w art.
10.1 Pgg);
2. z³o¿a wêglowodorów (art. 21.1 pkt 2a Pgg);
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3. z³o¿a kopalin sta³ych objête prawem w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej (art. 21.1 pkt 2 w odniesieniu
do z³ó¿ okreœlonych w art. 10.3 Pgg);
4. z³o¿a kopalin sta³ych objête prawem w³asnoœci
nieruchomoœci gruntowej o powierzchni mniejszej
od 2 ha (art. 21.1 pkt. 2 w odniesieniu do z³ó¿ okreœlonych w art. 10.3 oraz art. 22.2 Pgg).
Zakres szczegó³owych wymagañ stawianych przedsiêbiorcom ubiegaj¹cym siê o wydanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub eksploatacjê z³ó¿ nieco ró¿ni siê
w zale¿noœci od tego czy sprawa dotyczy wêglowodorów,
czy te¿ kopalin sta³ych (tab. 1). Gdy z³o¿e nale¿y do Skarbu Pañstwa, organem koncesyjnym jest minister œrodowiska, jeœli natomiast prawo w³asnoœci do z³o¿a przys³uguje
w³aœcicielowi nieruchomoœci gruntowej, koncesjê mo¿e
wydaæ marsza³ek województwa lub, gdy z³o¿e jest ma³e
(<2 ha), starosta (tab. 1).
Prawo w³asnoœci górniczej przys³uguje Skarbowi Pañstwa w odniesieniu do kopalin o podstawowym znaczeniu
gospodarczym: wêglowodorów, wêgli, rud metali (z wyj¹tkiem rud darniowych), kopalin chemicznych (soli, siarki),
kamieni szlachetnych oraz gipsu i anhydrytu, wymienionych w art. 10.1 Pgg. Prawem w³asnoœci nieruchomoœci
gruntowej s¹ objête wszystkie pozosta³e kopaliny, przede
wszystkim kopaliny skalne, zarówno powszechnie wystêpuj¹ce, jak i rzadkie oraz inne niewymienione w art. 10.1
Pgg, na przyk³ad: magnezyt, baryt, bursztyn. Podzia³ taki
budzi liczne w¹tpliwoœci odnoœnie kwalifikowania niektórych kopalin do tych dwóch grup, w szczególnoœci rzadkich, o unikatowych w³aœciwoœciach, np. bursztynu i magnezytu.
Koncesji udziela siê na czas od 3 do 50 lat (art. 21.4)
lub krótszy, na wniosek koncesjobiorcy (art. 21.4 Pgg).
Zezwolenie to upowa¿nia do wykonywania dzia³alnoœci
okreœlonej w koncesji w oznaczonej przestrzeni (art. 21.5
Pgg).
Istotne znaczenie dla udzielenia koncesji ma stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (tab. 2)
w³aœciwego dla obszaru, na którym ma byæ prowadzona
dzia³alnoœæ okreœlona w koncesji (art. 23).
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We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie,
rozpoznawanie z³ó¿ lub wydobywanie kopalin sta³ych
(niezale¿nie od przewidywanej dzia³alnoœci) nale¿y okreœliæ (art. 24 Pgg):
– w³aœcicieli nieruchomoœci, w granicach których ma
byæ wykonywana koncesjonowana dzia³alnoœæ i prawo wnioskodawcy do tej nieruchomoœci;
– czas, na jaki koncesja ma byæ udzielona, i termin rozpoczêcia dzia³alnoœci;
– œrodki, jakimi dysponuje koncesjobiorca na potrzeby
zapewnienia prawid³owego wykonywania zamierzonej dzia³alnoœci;
– obszary objête szczególnymi formami ochrony, w tym
przyrody i zabytków, oraz sposób przeciwdzia³ania
ujemnym wp³ywom zamierzonej dzia³alnoœci na œrodowisko.
Do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze
z³ó¿ niezbêdne jest te¿ posiadanie decyzji œrodowiskowej.

Jeœli zosta³a wykonana dokumentacja geologiczna przestrzeni objêtej wnioskiem koncesyjnym, organ koncesyjny
mo¿e ¿¹daæ jej przed³o¿enia (art. 24,5 Pgg).
Powierzchnia obszaru koncesji nie mo¿e przekraczaæ
1200 km2.
We wniosku na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³o¿a
kopaliny okreœla siê dodatkowo:
– cel prac geologicznych;
– zakres i rodzaj przewidywanych prac (w tym robót
geologicznych) i informacjê o pracach, które maj¹
byæ wykonane w ramach osi¹gniecia zamierzonego
celu (w tym o ich technologiach) i w przypadku przewidywanego wykonywania robót geologicznych,
projekt tych robót, sporz¹dzony zgodnie z wymaganiami art. 79–86 Pgg;
– minimaln¹ kategoriê rozpoznania z³o¿a.
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ z³o¿enia konkurencyjnych
wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie

Tab. 1. Podstawowe zasady udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz eksploatacjê z³ó¿ kopalin w zale¿noœci od
rodzaju kopaliny i prawa w³asnoœci do jej z³ó¿
Table 1. Principles of the concession procedure for prospecting, exploration and mining of mineral resources according to deposit type
and ownership
Koncesjonowanie
Concession for

Rodzaj kopaliny
Mineral
commodities

Kopaliny sta³e
Solid

poszukiwañ
i rozpoznawania
prospecting and
exploration

wydobywania
exploitation

Skarb Pañstwa
State Treasury

tak
yes

tak
yes

minister œrodowiska
Minister of the
Environment

z wy³¹czeniem ma³ych
z³ó¿ i z³ó¿ wêgla
brunatnego
excluding small deposits
and lignite deposits

nie
no

tak
yes

marsza³ek województwa
Voivodeship Marshal

ma³e z³o¿a (<2 ha)
small deposits (<2 ha)

nie
no

tak z ograniczeniami*
yes with limitations*

starosta
Head of district office

w³aœciciel
nieruchomoœci
gruntowej
property owner

Wêglowodory
Hydrocarbons

Organ koncesyjny
Concession
delivering body

Prawo w³asnoœci
Ownership

Skarb Pañstwa
State Treasury

tak – koncesja ³¹czna
yes – combined concession

minister œrodowiska
Minister of the
Environment

*do 20 000 m3 rocznego wydobycia metod¹ odkrywkow¹, bez u¿ycia materia³ów wybuchowych
* up to 20,000 m3 yearly surface mining without explosives

Tab. 2. Rola w³adz samorz¹dowych w procedurze udzielania koncesji
Table 2. Community authority’s standpoint

Rodzaj kopaliny
Mineral commodities

Kopaliny sta³e
Solid

Wêglowodory
Hydrocarbons

Prawo w³asnoœci
Ownership

Udzia³ w³adz lokalnych (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
w procedurze wydawania koncesji na
Standpoint of community head office
poszukiwanie i rozpoznawanie
prospecting and exploration

wydobywanie
exploitation

Skarb Pañstwa
State Treasury

wydaje opiniê
opinion

podpisuje uzgodnienie
approval

w³aœciciel nieruchomoœci gruntowej
property owner

nie jest wymagany*
not required*

podpisuje uzgodnienie
approval

Skarb Pañstwa
State Treasury

wydaje opiniê
opinion

* wymagane jest tylko odrêbne zatwierdzenie (w drodze decyzji) projektu robót geologicznych
*required approval of underground works for geological investigations (boreholes, pits, etc.)

171

Przegl¹d Geologiczny, vol. 66, nr 3, 2018

z³ó¿ (art. 28i Pgg). W przypadku z³o¿enia takich konkurencyjnych wniosków na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a
s¹ one oceniane na podstawie (art. 28k Pgg):
– proponowanego zakresu prac geologicznych;
– czasu realizacji i terminu rozpoczêcia;
– finansowych mo¿liwoœci wnioskodawcy;
– proponowanej technologii prac.
W celu uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny
sta³ej nale¿y spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
– uzyskaæ prawo do informacji geologicznej w zakresie
niezbêdnym do prowadzenia wydobycia (art. 26.2
pkt 1 Pgg);
– przedstawiæ projekt zagospodarowania z³o¿a (art.
26.3 Pgg), sporz¹dzony zgodnie z wymaganiami
sformu³owanymi w odpowiednim rozporz¹dzeniu
ministra œrodowiska (na podstawie art. 26.5 Pgg, za
wyj¹tkiem ma³ych z³ó¿, o powierzchni do 2 ha);
– uzyskaæ decyzjê œrodowiskow¹ dopuszczaj¹c¹
prowadzenie wydobycia i okreœlaj¹c¹ wymagania
odnoœnie jego prowadzenia z punktu widzenia wymagañ ochrony œrodowiska, wydan¹ zgodnie z przepisami
Prawa ochrony œrodowiska oraz dotycz¹cymi udostêpniania informacji o œrodowisku.
W przypadku planowania eksploatacji odkrywkowej
(z wy³¹czeniem wêgla brunatnego) konieczne jest te¿
przedstawienie: prawa wnioskodawcy do nieruchomoœci
gruntowej w granicach przewidywanej dzia³alnoœci (art.
26.2 pkt. 2 Pgg).
We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie
kopaliny okreœla siê (art. 26.1 Pgg):
– z³o¿e lub jego czêœæ, która ma byæ przedmiotem
wydobycia;
– wielkoœæ i sposób wydobycia;
– zamierzony stopieñ wykorzystania zasobów z³o¿a
kopaliny i kopalin towarzysz¹cych;
– projektowane po³o¿enie obszaru górniczego i terenu
górniczego;
– geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia.
Obszar górniczy mo¿e obejmowaæ czêœæ z³o¿a, jeœli nie
zagra¿a to prawid³owemu wykorzystaniu jego zasobów
(art. 32.3 Pgg).
Organ koncesyjny mo¿e ¿¹daæ ustanowienia zabezpieczenia roszczeñ mog¹cych powstaæ wskutek prowadzonego wydobycia (art. 28.2 Pgg), jeœli przemawia za tym
szczególnie wa¿ny interes pañstwa lub szczególnie wa¿ny
interes publiczny. Do zmiany koncesji stosuje siê odpowiednio przepisy o jej udzieleniu (art. 34. 1 Pgg).
Organ koncesyjny mo¿e cofn¹æ koncesjê (art. 37 Pgg),
gdy koncesjobiorca:
– naruszy³ wymagania odnoœnie ochrony œrodowiska;
– naruszy³ wymagania odnoœnie racjonalnej gospodarki
z³o¿em;
– nie wype³ni³ warunków okreœlonych w koncesji,
w szczególnoœci nie podj¹³ dzia³alnoœci lub zaprzesta³ jej wykonywania;
– i mimo wezwañ nie usun¹³ tych uchybieñ.
Mo¿e tak¿e cofn¹æ lub ograniczyæ zakres koncesji, gdy
roboty geologiczne s¹ wykonywane z naruszeniem harmonogramu okreœlonego w ich projekcie.
Koncesja wygasa m.in. (art. 38.1 pkt 1, 4 i 5 Pgg):
– z up³ywem czasu, na jaki zosta³a udzielona;
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– w przypadku likwidacji przedsiêbiorcy;
– w przypadku zrzeczenia siê jej.
Koncesjonowanie poszukiwañ i rozpoznawania z³ó¿
wêglowodorów oraz ich wydobywania poprzedza siê
postêpowaniem kwalifikacyjnym (art. 49a Pgg), którego
celem jest sprawdzenie, czy potencjalny koncesjobiorca:
– znajduje siê pod kontrol¹ korporacyjn¹, podmiotu lub
obywatela pañstwa trzeciego, która mo¿e zagra¿aæ
bezpieczeñstwu pañstwa;
– ma doœwiadczenie w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania wêglowodorów, potwierdzone rozpoznaniem i dokumentacj¹ przynajmniej 1
z³o¿a lub wydobywaniem przez okres co najmniej 3
lat.
Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie wêglowodorów nastêpuje w wyniku postêpowania przetargowego (art. 49e Pgg), w którym okreœla
siê warunki udzielenia koncesji (art. 49h. 3, 49k Pgg).
Koncesji udziela siê na okres od 10 do 30 lat, w tym na
fazê poszukiwañ i rozpoznawania z³o¿a nie d³u¿sz¹ ni¿ 5
lat, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o 2 lata (art. 49y Pgg).
W og³oszeniu przetargu na udzielenie koncesji koncesjodawca okreœla miêdzy innymi (art. 49h. 3 Pgg):
– rodzaj dzia³alnoœci, na któr¹ ma byæ udzielona koncesja i przestrzeñ, w granicach której ma byæ ona prowadzona;
– szczegó³owe warunki przetargu.
Warunki przetargu wynikaj¹ poœrednio z kryteriów
oceny ofert przedstawionych w art. 49k. 1 Pgg:
– technologii i zakresu prowadzenia prac geologicznych;
– zakresu i harmonogramu obowi¹zkowego pobierania
próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych,
w tym robót wiertniczych.
Udzielenie koncesji nastêpuje niezw³ocznie po rozstrzygniêciu przetargu (art. 49s. 1 pkt 1 Pgg).
Do podjêcia wydobycia wêglowodorów niezbêdne jest
uzyskanie decyzji inwestycyjnej na wniosek koncesjobiorcy, w którym okreœla siê:
– prawo do nieruchomoœci, w granicach której ma byæ
prowadzone wydobycie;
– z³o¿e lub jego czêœæ, która ma byæ przedmiotem wydobycia;
– wielkoœæ i sposób wydobycia;
– zamierzony stopieñ wykorzystania zasobów z³o¿a kopaliny i kopalin towarzysz¹cych;
– projektowane po³o¿enie obszaru górniczego i terenu
górniczego;
– geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia.
Projektowane po³o¿enie obszaru górniczego i terenu
górniczego wyznacza siê na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej sporz¹dzonej zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w art. 89 i 89a Pgg. W dokumentacji tej
przedstawia siê dane i informacje geologiczne dotycz¹ce
z³o¿a i jego wydobywalnych zasobów geologicznych,
zgodnie z wymaganiami art. 89 ust. 1, 2 i 5 Pgg oraz:
– sposób zagospodarowania z³o¿a;
– zasoby wydobywalne;
– optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów;
– technologiê eksploatacji zapewniaj¹c¹ ograniczenie
ujemnego wp³ywu na œrodowisko.
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NIEDOSKONA£OŒCI SYSTEMU KONCESYJNEGO
I KIERUNKI JEGO USPRAWNIENIA
W ustawie Prawo geologiczne i górnicze cel koncesjonowania prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywania kopalin ze z³ó¿ nie jest okreœlony i mo¿e byæ tylko
domniemany, ¿e wynika on ze znaczenia wykorzystania
z³ó¿ kopalin dla potrzeb gospodarki, bezpieczeñstwa
gospodarczego pañstwa lub wymagañ ochrony œrodowiska
i ¿e koncesja jest wydawana w interesie publicznym. Tak jest
to ujmowane w komentarzach do Pgg (Lipiñski, Mikosz,
2003; Dobrowolski, 2016).
Cel koncesjonowania nale¿y zatem wyraŸnie okreœliæ
w ustawie (Bielecki, 2003), gdy¿ w³aœnie z niego powinny
wynikaæ procedury udzielania koncesji i szczegó³owe
wymagania stawiane koncesjobiorcom.
Nadrzêdnym celem powinno byæ racjonalne wykorzystanie z³ó¿ kopalin jako nieodnawialnych sk³adników œrodowiska, których eksploatacja, prowadzona w ramach
zrównowa¿onego rozwoju, jest nieodzowna dla zaspokajania bytowych potrzeb spo³eczeñstwa. Pochodnym celem
jest zaspokajanie bezpieczeñstwa surowcowego i potrzeb
gospodarczych pañstwa. Drugorzêdnym, ale równie¿
wa¿nym, jest stworzenie dogodnych warunków do podejmowania eksploatacji z³ó¿ przez przedsiêbiorców.
Warunkami racjonalnego wykorzystania z³o¿a s¹:
– prawid³owe okreœlenie warunków geologicznych wystêpowania z³o¿a i jego zasobów;
– prawid³owa identyfikacja rodzaju kopaliny i okreœlenie jej jakoœci oraz okreœlenie mo¿liwych kierunków
jej wykorzystania, w szczególnoœci gdy ma ona unikatowe walory surowcowe;
– rozpoznanie geologicznych uwarunkowañ eksploatacji
z³o¿a;
– projektowanie eksploatacji z³o¿a i jej prowadzenie w
sposób bezpieczny, umo¿liwiaj¹cy jak najlepsze wykorzystanie zasobów i minimalizacjê niepo¿¹danych
skutków w œrodowisku przyrodniczym.
Ze wzglêdu na tak definiowane cele obecny system
koncesjonowania ma wiele niedoskona³oœci.
1. W ustawie Pgg jest sformu³owane wymaganie
odnoœnie sporz¹dzania projektu robót geologicznych,
jednak pe³ni on ró¿ne funkcje w procesie koncesjonowania. W przypadku z³ó¿ kopalin sta³ych, które s¹ w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa, projekt ten jest przedstawiany we wniosku
o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
z³o¿a kopaliny. Gdy mamy do czynienia z kopalinami, których poszukiwanie i rozpoznawanie nie jest koncesjonowane i które stanowi¹ w³asnoœæ w³aœciciela nieruchomoœci
gruntowej, projekt ów wymaga zatwierdzenia. W odniesieniu do z³ó¿ wêglowodorów udzielanie koncesji jest oparte
na procedurze przetargowej. Obowi¹zek sporz¹dzania projektu robót geologicznych, które nie s¹ zwi¹zane z procedur¹ uzyskania koncesji, utrudnia ocenê prawid³owoœci
dzia³añ zwi¹zanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
z³o¿a. Zatem wymaganie sporz¹dzania projektu robót geologicznych jest rozwi¹zaniem b³êdnym z punktu widzenia
zapewnienia w³aœciwej realizacji poszukiwañ lub rozpoznania z³o¿a i racjonalnoœci ich realizacji, rozumianej
jako uzyskanie wiarygodnej i mo¿liwie wyczerpuj¹cej
informacji o z³o¿u i warunkach jego wystêpowania, co

jest niezbêdne dla prawid³owego projektowania racjonalnego wykorzystania z³o¿a. Prawid³owe projektowanie
robót geologicznych jest mo¿liwe tylko na tle ca³oœci przewidywanych prac geologicznych (kartograficznych, geofizycznych, geochemicznych itp.) i w nawi¹zaniu do nich.
W zwi¹zku z tym w ka¿dym przypadku, gdy planuje siê
wykonanie robót geologicznych, powinien byæ sporz¹dzany
i zatwierdzany pe³en projekt prac geologicznych. W przypadku udzielania zgody na poszukiwanie, rozpoznawanie
lub eksploatacjê z³ó¿ wêglowodorów przedstawienie projektu prac geologicznych powinno byæ wymagane w procedurze przetargowej i uznane za jeden z warunków
niezbêdnych do uzyskania koncesji.
Prawid³owoœæ proponowanych sposobów poszukiwañ
i rozpoznawania z³o¿a, udokumentowania jego zasobów
oraz projektowania zagospodarowania (dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej w przypadku wêglowodorów) powinna byæ oceniana pod wzglêdem merytorycznym przez
kompetentn¹ instytucjê, niezale¿n¹ od organu koncesyjnego. Podstawowym kryterium oceny powinna byæ poprawnoœæ informacji geologicznej uzyskanej w celu racjonalnego
projektowania wykorzystania zasobów z³o¿a.
2. We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie
lub rozpoznawanie z³ó¿ kopalin sta³ych nale¿y okreœliæ
w³aœcicieli nieruchomoœci, w granicach których ma byæ
wykonywana koncesjonowana dzia³alnoœæ, i prawo wnioskodawcy do tej nieruchomoœci. Utrudnia to prawid³ow¹
realizacjê prac geologicznych, w szczególnoœci robót geologicznych, których lokalizacja mo¿e lub powinna byæ
zmieniana w toku realizacji prac w wyniku wczeœniejszych
ich rezultatów. W przypadku poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa
(art. 10.1 Pgg) koncesjobiorca powinien mieæ gwarantowan¹ z mocy prawa mo¿liwoœæ wejœcia na teren nieruchomoœci i czasowego jej u¿ytkowania na okreœlonych
zasadach i za odpowiednim wynagrodzeniem, w celu
wykonania niezbêdnych robót na podstawie udzielonej
koncesji. Roboty geologiczne dostarczaj¹ informacji o œrodowisku i mo¿liwoœæ ich wykonywania powinna byæ odpowiednio zapewniona.
3. Wymagane we wniosku o udzielnie koncesji okreœlenie obszarów objêtych formami ochrony przyrody oraz
sposobów przeciwdzia³ania ujemnym wp³ywom zamierzonej dzia³alnoœci na œrodowisko nie zosta³o sprecyzowane w
stosunku do wymogu posiadania decyzji œrodowiskowej.
Decyzja ta powinna byæ czêœci¹ sk³adow¹ projektu zagospodarowania z³o¿a, a projekt ten powinien stanowiæ
g³ówne kryterium, na podstawie którego udzielano by koncesji. Konieczne jest zatem uœciœlenie wymagañ odnoœnie
decyzji œrodowiskowych i sposobu ich wydawania.
4. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie
kopaliny ze z³o¿a nale¿y wykazaæ, ¿e posiada siê prawo do
informacji geologicznej w zakresie niezbêdnym do prowadzenia wydobycia. Wymaganie nabycia tego prawa
powinno dotyczyæ wy³¹cznie informacji odnosz¹cych siê
do przewidywanego obszaru górniczego. Powinien byæ
natomiast zapewniony pe³en dostêp do informacji geologicznych niezbêdnych do prawid³owego udokumentowania z³o¿a, równie¿ pochodz¹cych z obszarów s¹siednich, i nieograniczone prawo mo¿liwoœci pe³nego ich
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wykorzystania. Wymaganie nabycia prawa do ca³oœci
takich informacji powoduje, ¿e czêœæ z nich jest pomijana.
5. Dopuszcza siê, ¿e obszar górniczy mo¿e obejmowaæ czêœæ z³o¿a, jeœli nie zagra¿a to prawid³owemu wykorzystaniu jego zasobów. Wydziela siê zatem w z³o¿u jego
czêœæ, która jest przedmiotem zagospodarowania. Gdy
nastêpuje zagospodarowanie tylko czêœci udokumentowanego z³o¿a, jest to jednoznaczne z jego podzia³em na czêœæ
przewidzian¹ do eksploatacji i czêœæ, która pozostaje niezagospodarowana. Warunkiem nieodzownym podzia³u
z³o¿a powinna byæ mo¿liwoœæ racjonalnego (pe³nego)
wykorzystania ka¿dej jego czêœci po podziale. Czêœæ niezagospodarowana mo¿e byæ przedmiotem póŸniej wydanej, odrêbnej koncesji. Dla tej czêœci, która ma byæ
przedmiotem eksploatacji, powinna byæ sporz¹dzona
odrêbna dokumentacja geologiczna, a dla pozosta³ej –
dodatek do poprzedniej dokumentacji. Wymaganie takie
nie zosta³o sformu³owane w Pgg – stanowisko takie
przedstawi³ wojewódzki S¹d Administracyjny w Olsztynie
w wyroku IISA/Ol 1005/11 z dn. 17.01.2012 r. (LEX nr
1109812). Nale¿y je zatem jasno zapisaæ w ustawie.
6. Koncesji na wydobycie kopaliny ze z³o¿a udziela siê
na czas okreœlony – od 3 do 50 lat w przypadku kopalin
sta³ych i od 10 do 30 lat w przypadku wêglowodorów. Czas
wa¿noœci koncesji nie jest uzale¿niony od wielkoœci obszaru górniczego, w granicach którego koncesjobiorca jest
uprawniony do prowadzenia dzia³alnoœci okreœlonej w
koncesji, ani od wielkoœci zasobów z³o¿a, które maj¹ byæ
przedmiotem eksploatacji. Brak takiej zale¿noœci powoduje, ¿e w okresie trwania koncesji zasoby z³o¿a mog¹ nie
zostaæ w ca³oœci wykorzystane i w przypadku nieodnowienia koncesji pozostawione zasoby mog¹ siê nie kwalifikowaæ do eksploatacji i bêd¹ tracone. Potwierdzaj¹ to
przyk³ady z³ó¿ gazu ziemnego – np. Namyœlin (Zubrzycki
i in., 2015) – i wêgla brunatnego – np. Turów (Uberman i in.,
2016).
W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania zasobów koncesja na wydobywanie kopaliny powinna byæ
udzielana:
– na czas niezbêdny do wyeksploatowania ca³oœci
zasobów operatywnych okreœlonych w projekcie
zagospodarowania z³o¿a (kopaliny sta³ej) lub w
dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej (z³o¿a wêglowodorów);
– albo na czas niezbêdny do wyeksploatowania czêœci
zasobów z³o¿a, które mog¹ byæ w ca³oœci wykorzystane (w ca³oœci wydobyte zasoby operatywne) w okresie trwania koncesji, pod warunkiem, ¿e pozosta³a
czêœæ zasobów bêdzie mog³a byæ wyeksploatowana
na podstawie odrêbnej koncesji i mo¿liwoœæ taka
bêdzie udowodniona.
Przyjmuj¹c, ¿e:
t – czas trwania koncesji w latach,
P – przewidywane roczne wydobycie kopaliny,
Qo, Qp – zasoby z³o¿a – odpowiednio operatywne i przemys³owe,
F – powierzchnia z³o¿a objêta koncesj¹ [m2],
q – œrednia zasobnoœæ z³o¿a [t/m2],
h – wspó³czynnik wykorzystania zasobów przemys³owych,
V – udzia³ zasobów przemys³owych w ca³kowitych zasobach geologicznych,
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powinien byæ spe³niony warunek:
 czasu trwania koncesji

t=

Q o hQ p
=
P
P

 oraz w przypadku kopalin sta³ych powierzchni z³o¿a

objêtego koncesj¹
F=

tP
hVq

Konwencjonalne z³o¿a wêglowodorów wystêpuj¹ na
ogó³ w wyraŸnie zdefiniowanych strukturach geologicznych,
w zwi¹zku z tym odrêbna eksploatacja poszczególnych
czêœci tego typu z³ó¿ zazwyczaj jest niemo¿liwa. W takim
przypadku koncesja powinna byæ udzielana w naturalnych
granicach z³o¿a na czas niezbêdny do wyeksploatowania
ca³oœci zasobów wydobywalnych uznanych za przemys³owe, przewidywane do wydobycia.
7. Powierzchnia koncesji (i obszaru górniczego) powinna byæ zawsze wiêksza od obszaru udokumentowanego
z³o¿a objêtego koncesj¹, odpowiednio do potrzeb:
– wykonania wyrobisk niezbêdnych do udostêpnienia
z³o¿a lub innych prac niezbêdnych do jego racjonalnego wykorzystania, np. zdejmowania nadk³adu w
przypadku eksploatacji odkrywkowej;
– stwierdzenia naturalnych granic z³o¿a na podstawie
danych uzyskiwanych w czasie jego eksploatacji,
jeœli istniej¹ przes³anki o mo¿liwoœci dalszego ich
po³o¿enia ni¿ interpretowane w dokumentacji geologicznej z³o¿a (w zasadzie powinno to byæ przewidziane ju¿ w dokumentacji geologicznej i mo¿liwoœci
takie stwarza kwalifikacja zasobów w kategorii D w
konturze ekstrapolowanym).
8. Przed wydaniem koncesji dopuszcza siê mo¿liwoœæ
nieograniczonego podzia³u z³o¿a. Jednak podzia³ z³o¿a na
ma³e fragmenty, o powierzchni do 2 ha, prowadzi przewa¿nie do nieracjonalnego wykorzystania zasobów (Nieæ,
Radwanek-B¹k, 2014). Stosowanie takiego podzia³u
z³o¿a powinno byæ albo bardzo ograniczone, albo nawet
zakazane.
9. Do zmiany koncesji stosuje siê odpowiednio przepisy
o jej udzieleniu (art. 34.1). W przypadku stwierdzenia w
trakcie wydobywania kopaliny ze z³o¿a, ¿e po³o¿enie naturalnych granic z³o¿a jest inne ni¿ wyznaczone we wniosku
o udzielenie koncesji, nale¿y dopuœciæ mo¿liwoœæ zmiany
granic koncesji w sposób uproszczony, jeœli jest to nieodzowne do racjonalnego wykorzystania zasobów (w szczególnoœci w z³o¿ach ropy naftowej i gazu ziemnego).
10. W ustawie Pgg przyjêto, ¿e koncesja wygasa miêdzy innymi w przypadku:
– likwidacji przedsiêbiorcy;
– zrzeczenia siê jej;
– œmierci przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹.
W ka¿dym z tych przypadków pozostaj¹ niewykorzystane zasoby, których eksploatacja mo¿e staæ siê niemo¿liwa, co jest równoznaczne z uznaniem ich za stracone. Pgg
nie zabezpiecza przed tak¹ mo¿liwoœci¹. Istnieje zatem
koniecznoœæ uzyskania gwarancji od koncesjobiorcy, ¿e
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(operatywne) zasoby z³o¿a zostan¹ w ca³oœci wykorzystane lub ¿e zostan¹ pokryte straty powsta³e na skutek ich niepe³nego wykorzystania. Natomiast w przypadku œmierci
przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ koncesja i wynikaj¹ce z niej zobowi¹zania powinny byæ objête procedur¹
spadkow¹.
POTRZEBA ZMIAN W SYSTEMIE PRAWNYM,
PROWADZ¥CYCH DO USPRAWNIENIA
RACJONALNEJ GOSPODARKI Z£O¯AMI KOPALIN

merytorycznie kompetentn¹, upowa¿nion¹ do tego
instytucjê, np. Komisjê Zasobów Kopalin czy
pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹. Obecnie KZK opiniuje tylko projekty prac geologicznych i dokumentacje
z³ó¿ kopalin, których u¿ytkowanie górnicze przys³uguje Skarbowi Pañstwa i które zosta³y przekazane do
opiniowania. Do 1994 r. opiniowanie wszystkich
dokumentacji geologicznych by³o obowi¹zkowe
(Nieæ, 2003).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W obowi¹zuj¹cym Prawie geologicznym i górniczym
system koncesjonowania poszukiwañ i rozpoznawania
z³ó¿ oraz wydobywania kopalin ze z³ó¿ nie zabezpiecza
racjonalnego wykorzystania z³ó¿ i ich ochrony na potrzeby
przysz³ej eksploatacji wymaganej przez Prawo ochrony
œrodowiska (art. 125 i 126 Poœ).
Wskazane i konieczne s¹ zmiany, przede wszystkim:
– Wprowadzenie do procedury koncesjonowania poszukiwañ i rozpoznawania z³ó¿ obowi¹zku przedstawienia projektu prac geologicznych zamiast tylko
projektu robót geologicznych (w przypadku gdy prace geologiczne obejmuj¹ wykonanie robót geologicznych).
– Rezygnacja z obowi¹zku wykazywania w³aœcicieli
nieruchomoœci w granicach obszaru koncesji na
poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ i sprecyzowanie zasad „wejœcia na teren nieruchomoœci” w celu
realizacji niezbêdnych robót geologicznych.
– W przypadku objêcia koncesj¹ czêœci z³o¿a wymaganie podzia³u z³o¿a na czêœæ objêt¹ koncesj¹ i nieobjêt¹ koncesj¹ i odrêbnego udokumentowania czêœci
objêtej koncesj¹, ze sporz¹dzeniem dodatku do
dokumentacji dla pozosta³ej czêœci z³o¿a.
– Okreœlenie czasu obowi¹zywania koncesji na wydobywanie kopaliny ze z³o¿a w sposób umo¿liwiaj¹cy
wykorzystanie ca³oœci zasobów operatywnych.
– Ustanowienie zabezpieczeñ przed porzucaniem zasobów przed wygaœniêciem terminu koncesji.
– Umo¿liwienie zmiany granic koncesji w trybie
uproszczonym, w przypadku gdy w trakcie wydobywania kopaliny ze z³o¿a zostanie stwierdzone inne
po³o¿enie naturalnych granic z³o¿a ni¿ wyznaczone
we wniosku o udzielenie koncesji, jeœli jest to nieodzowne dla racjonalnego wykorzystania zasobów.
– Ograniczenie (lub eliminacja) koncesjonowania wydobycia kopalin ze z³ó¿ ma³ych, tj. o powierzchni
do 2 ha, których wydzielanie w granicach du¿ych
z³ó¿ utrudnia racjonalne wykorzystanie zasobów.
– Wprowadzenie mo¿liwoœci ³¹cznego opracowania
dokumentacji geologicznej z³o¿a kopalin sta³ych i projektu zagospodarowania tego z³o¿a jako podstawy do
udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin.
– Wprowadzenie obowi¹zku opiniowania projektów
poszukiwañ, rozpoznawania z³o¿a, dokumentacji
geologicznej z³o¿a, projektu zagospodarowania z³o¿a
i dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej przez

Przedstawiona analiza systemu koncesjonowania
poszukiwañ i rozpoznawania z³ó¿ kopalin oraz wydobywania kopalin wskazuje na koniecznoœæ modyfikacji lub uzupe³nienia istniej¹cych przepisów w celu usprawnienia
dzia³añ na rzecz racjonalnego gospodarowania z³o¿ami
kopalin. Nie jest to przegl¹d wyczerpuj¹cy i ewentualne
zmiany wymagaj¹ szczegó³owej analizy w kontekœcie
ca³oœci przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e formu³owanie
przepisów prawa powinno byæ poprzedzone szczegó³ow¹
propozycj¹ odpowiednich rozwi¹zañ na gruncie wiedzy
i praktyki geologiczno-górniczej, a przedstawiane brzmienie proponowanych przepisów oceniane na gruncie tej wiedzy i praktyki. Formu³owanie tak specjalnego prawa, jakim
jest ustawa Prawo geologiczne i górnicze, i aktów wykonawczych do tej ustawy, powinno byæ realizowane przy
znacz¹cym udziale praktyków geologów i górników, a stosowanie tego prawa wymaga rozumienia jego sensu i celu
w ramach wiedzy geologicznej i górniczej.
Autor dziêkuje Recenzentom za uwagi.
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