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W³asnoœciowe roszczenia ró¿nych osób
fizycznych i prawnych w stosunku do
elementów œrodowiska naturalnego prze-
kraczaj¹ niekiedy granice zdrowego roz-
s¹dku. Analizuj¹c akty prawne, bêd¹ce
projekcj¹ „pobo¿nych” ¿yczeñ ich twór-
ców, osoba wzglêdnie zdrowa na umyœle
ryzykuje doznanie powa¿nego uszczerb-
ku na zdrowiu. Powszechnie wiadomo, ¿e

rozum jest najbardziej sprawiedliwie podzielonym dobrem
na œwiecie, jako ¿e nikt nie uskar¿a siê, ¿e ma go za ma³o
albo w z³ym gatunku. Niemniej elementarna przezornoœæ
nakazuje w tym przypadku du¿¹ ostro¿noœæ. O ile bez spe-
cjalnego ryzyka mo¿na czytaæ œredniowieczne akty praw-
ne, to zbli¿anie siê do czasów wspó³czesnych wymaga
naprawdê du¿ej odwagi.

Od najdawniejszych czasów istnia³o zrozumienie
wyj¹tkowego charakteru w³asnoœci takich dóbr: jak kopali-
ny naturalne, zwierzyna i ryby. Ewentualne wi¹zanie pra-
wa w³asnoœci zaj¹ca z gruntem, po którym biega, mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e bêdzie to w³asnoœæ migruj¹ca,
realizuj¹ca prastar¹ zasadê, ¿e nic w przyrodzie nie ginie,
jeno zmienia w³aœciciela. W przypadku rzeczonego zaj¹ca
czêstoœæ takich zmian mo¿e doprowadziæ do kompletnego
za³amania nawet najbardziej skomputeryzowany system
rejestracji w³asnoœci. W obecnej dobie postêpuj¹cej ateizacji
lud prosty interpretuje wyniesion¹ z Biblii wiedzê, ¿e rze-
czony zaj¹c to te¿ ptica Bo¿a, a wiêc niczyja. Rusza tedy,
kto ¿yw, na ³owy i egzekwuje ten klarowny wywód prawni-
czy obrzynem, wnykami, a niekiedy ka³asznikowem.

W œredniowieczu sprawa by³a du¿o prostsza, jako ¿e
wiadomo by³o, ¿e zarówno zaj¹c, ryba, jak i skarby mine-
ralne to dary Bo¿e i zarz¹dzanie nimi nale¿y do Bo¿ego
pomazañca — króla, ewentualnie ksiêcia. Eksploatacja
surowców mineralnych by³a tym elementem œrodowiska
naturalnego, który od wieków by³ przedmiotem szczegól-
nie interesuj¹cych rozwi¹zañ prawnych. Historiê procesu
ewolucji prawa górniczego znakomicie przestawi³ Tadeusz
Dziekoñski w monografii Wydobywanie i metalurgia krusz-
ców na Dolnym Œl¹sku od XIII do po³owy XX wieku.

Jak nie kos¹ to p³ugiem,
czyli œredniowieczny tryumf zdrowego rozs¹dku

Rol¹ panuj¹cego by³o zapewnienie takiej eksploatacji
dóbr naturalnych, aby wykorzystaæ je w sposób optymalny.
Do realizacji tego celu s³u¿y³y m¹dre prawa, a wieki doœwiad-
czeñ sprawi³y, ¿e Saksonia, Czechy i Œl¹sk sta³y siê miej-
scem, gdzie przybra³y one najlepiej skodyfikowane formy.
Dosz³o tu do syntezy gromadzonej od wieków wiedzy ze
zdrowym rozs¹dkiem i koniecznoœci¹ dostosowania siê do
zró¿nicowanej sytuacji przyrodniczej.

Prawo w³asnoœci ziemi zosta³o oddzielone od w³asnoœci
zalegaj¹cych w niej cennych kopalin, które podlega³y
panuj¹cemu w ramach tak zwanego regale. Granicê tej
w³asnoœci ustalano w zale¿noœci od warunków lokalnych
na poziomie zasiêgu p³uga, brony lub nawet ciêcia kosy.
Regale obejmowa³o zazwyczaj eksploatacjê z³ota, srebra,
miedzi o³owiu i cenionej wysoko soli. Takie pospolite
kopaliny: jak ¿elazo, kamienie i inne surowce budowlane
oraz wody mineralne, pozostawione by³y do wolnego u¿yt-
ku w³aœcicieli ziemi. W przypadku kopalin objêtych regale
panuj¹cy móg³ sam prowadziæ prace poszukiwawcze i gór-
nicze na ziemi swojej i na gruntach innych feuda³ów, nada-
waæ te prawa innym i tworzyæ obszary wolnoœci górniczych,
gdzie obowi¹zywa³y specjalnie zredagowane ordynacje.

Ju¿ w pierwszej po³owie XII w. powsta³a w Czechach
ordynacja Ius municipale et montanorum Iglaviense, która
po niewielkich modyfikacjach zosta³a wydana w 1300 r.
przez Wac³awa II jako Constitutiones iuris metallici, z myœl¹
o górniczym okrêgu Kutnej Hory. Dziêki spójnemu i dobrze
przemyœlanemu systemowi prawnemu ordynacje te sta³y
siê wkrótce wzorcem naœladowanym nie tylko w Czechach,
ale zyska³y uznanie miêdzynarodowe i powo³ywane by³y
miêdzy innymi w nadaniach królów i ksi¹¿¹t polskich.
Ordynacje te pozwala³y wszystkim poszukiwaæ kopalin na
terenie wolnoœci górniczej. W praktyce, w zwi¹zku z koniecz-
noœci¹ organizowania grupowego wysi³ku, indywidualni
poszukiwacze zrzeszali siê w gwarectwa — jedyne chyba
w historii œwiata autentyczne spó³dzielnie pracy zrzeszaj¹ce
wolnych przedsiêbiorców. Przedstawicielem króla by³ urbu-
rariusz, wyposa¿ony we w³adzê policyjn¹ i s¹dow¹. Mia-
nowa³ on urzêdników urzêdu górniczego, górmistrza i za-
przysiêga³ górników.

Odkrywca z³o¿a mia³ obowi¹zek zg³osiæ odkrycie gór-
mistrzowi. Je¿eli istnia³y w¹tpliwoœci, musia³ przedstawiæ
trzech wiarygodnych œwiadków przed sêdzi¹ górniczym w
obecnoœci urburariusza. Ten wraz z zespo³em przysiêg³ych
³awników nadzorowa³ pracê mierniczego wytyczaj¹cego
nadanie górnicze. Wielkoœæ nadanej dzia³ki wynosi³a zazwy-
czaj oko³o 200 m2. Znalazca mia³ prawo otrzymaæ dwie
dzia³ki. Do chwili otrzymania nadania nie mia³ prawa wywo-
ziæ rudy, pod groŸb¹ utraty prawa do ubiegania siê o koncesjê.

Nieco zmodyfikowana procedura umieszczenia zawiado-
mienia o odkryciu i szaleñcze wyœcigi psich zaprzêgów w celu
rejestracji odkrycia znane s¹ powszechnie z przygodowych
powieœci Jacka Londona. Barwny opis prawa górniczego
obowi¹zuj¹cego w objêtej gor¹czk¹ poszukiwañ Nevadzie
pozostawi³ Mark Twain ze z³otodajnych pól Dzikiego Zacho-
du — z jego ksi¹¿ki Pod go³ym niebem pochodzi poni¿sze:

Zawiadomienie
My ni¿ej podpisani bierzemy w posiadanie trzy razy po trzy-

sta stóp (oraz trzysta stóp dla odkrywcy) na tej zawieraj¹cej sre-
bro ¿yle kruszcowej (czy te¿ pok³adzie), biegn¹cej na pó³noc i
po³udnie od miejsca, w którym umieszczono to zawiadomienie,
wraz ze wszystkimi zakrêtami, za³omami, rozwidleniami i odno-
gami, a tak¿e po piêædziesi¹t stóp kwadratowych z obu jej stron na
prowadzenie robót.

t³um. K.Tarnowska
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Ju¿ w œredniowieczu u¿ytkowanie dzia³ki górniczej
by³o zwi¹zane z prawem prowadzenia prac w g³¹b zgodnie
z upadem warstw i kierunkiem ¿y³. Te naturalne formy
wystêpowania wielu surowców mineralnych czêsto maj¹
kszta³t geometryczny, przypominaj¹cy p³ask¹ deskê wko-
pan¹ ukoœnie w ziemiê. Je¿eli znaleziona ¿y³a zapada³a
ukoœnie pod teren przyleg³y, to znalazca móg³ j¹ dalej eks-
ploatowaæ, mimo ¿e roboty górnicze wykonywane w trak-
cie eksploatacji przebiega³y poza granicami dzia³ki. Prostota
tego œredniowiecznego prawa jaskrawo kontrastuje z rosz-
czeniami niektórych wspó³czesnych pañstw równikowych,
które rozszerzaj¹ swoj¹ suwerennoœæ prostopadle do po-
wierzchni ku górze w kosmos. Od czasów Kopernika wia-
domo, ¿e tak zdefiniowana w³asnoœæ, na skutek ruchu naszej
planety, wêdruje po kosmosie jak promieñ latarki w rêku
zataczaj¹cego siê pijaka. Fakt ten zosta³ zignorowany przez
dwudziestowiecznych ustawodawców, w celu zaw³aszcze-
nia kawa³ków cennej orbity geostacjonarnej, pozwalaj¹cej
na umieszczenie satelitów retransmituj¹cych programy TV.

Dawniej koncesja uzyskana zgodnie z wymogami pra-
wa nabiera³a cech w³asnoœci dziedzicznej, ale istnia³y tu
pewne ograniczenia. Posiadacz œredniowiecznej koncesji
traci³ j¹, gdy w ci¹gu 6 tygodni nie przyst¹pi³ do robót, w
XIX-wiecznej Nevadzie mia³ na to ju¿ tylko 10 dni. Ten
wywodz¹cy siê ze œredniowiecza amerykañski poœpiech
zosta³ zignorowany zupe³nie przez polskich ustawodaw-
ców. Obecnie istnieje u nas mo¿liwoœæ blokowania konku-
rencji przez wykupywanie gruntów ze z³o¿ami i odk³adanie
eksploatacji ad calendas graecas.

Ju¿ œredniowieczny ustawodawca zmusza³ posiadacza
koncesji do prowadzenia eksploatacji pod groŸb¹ jej utraty,
a cz³onek gwarectwa, który nie zap³aci³ trzech kolejnych
wp³at rocznych, traci³ prawo do koncesji. Ochrona praw
odkrywcy by³a zagwarantowana m.in. przez zakaz wszczy-
nania robót górniczych w odleg³oœci 45 m od sztolni bez
zgody posiadaj¹cego nadanie. Prawo œredniowieczne regu-
lowa³o tak¿e stosunki pomiêdzy w³aœcicielem ziemi i gór-
nikami. W³aœciciel ziemi mia³ prawo do udzia³u w zyskach.
Zazwyczaj otrzymywa³ on 1/32 udzia³ów gwarectwa. Gdy
do okreœlenia praw górniczych stosowano prawo kosy, co
prowadzi³o czêsto do zniszczenia gleby, w³aœciciel ziemi
mia³ prawo do ¼ zysków.

Tak zwane z³ote prawo lwóweckie i jego póŸniejsza,
pochodz¹ca z 1345 r., z³otoryjska modyfikacja gwaranto-
wa³y wolnoœæ poszukiwañ, ale zapewnia³y w³aœcicielowi
ziemi pierwszeñstwo prac i uzyskania praw górniczych,
a w przypadku zniszczenia ziemi ch³opów, mieli oni prawo
oczekiwaæ nadania nowej dzia³ki rolnej.

W³aœciciel ziemi zobowi¹zany by³ do nieodp³atnego
dostarczenia drewna do robót górniczych i hutniczych.
Górnicy przystêpuj¹cy do g³êbienia szybu mieli prawo do
zajêcia terenu potrzebnego do ustawienia ko³owrotów i do
placu umo¿liwiaj¹cego zawracanie 16 wozów konnych.
Otrzymywali teren pod budowê huty i mogli wypasaæ ³¹ki
w promieniu strza³u z ³uku od szybów i wylotów sztolni.

Jak woda pop³ynê³a pod górê
i górnik sta³ siê pracownikiem do³owym

Jak powszechnie wiadomo, prawdziwy górnik pracuje
na dole. Nazwa tego zawodu pochodzi jednak z czasów,
gdy górnik pracowa³ w górze. Ta zmiana upodobañ górni-
ków wi¹¿e siê z postêpem technicznym, umo¿liwiaj¹cym
pompowanie wody z do³u na powierzchniê. W œredniowie-
czu kopanie w dó³ by³o utrudnione, poniewa¿ nie istnia³y

wydajne pompy i górników zalewa³a woda. Dlatego te¿
ludzie rozs¹dni woleli kopaæ pod górê, tak aby woda sp³ywa³a
na dó³. Kopanie pod górê, jak wiadomo, mo¿liwe jest tylko
w górach, chyba ¿e ktoœ chce budowaæ tunel na rusztowa-
niach. Wprawdzie Mark Twain opisuje z XIX-wiecznej
Nevady firmy, które fakturowa³y kopanie 250-stopowych
tuneli w poprzek wzgórza o 25-stopowej szerokoœci, ale to
ju¿ przejaw iœcie amerykañskiego wyprzedzenia epoki.
Nawet w przypadku kopania pod górê istnia³y problemy
techniczne z odprowadzaniem wody, ale i tu prawo œre-
dniowieczne potrafi³o rozs¹dnie uregulowaæ sprzeczne nie-
kiedy interesy górników.

Sztolnia — prawie poziome, lekko wznosz¹ce siê wyro-
bisko prowadzone w g³¹b góry — s³u¿y³a zazwyczaj do
odwadniania wnêtrza górotworu kryj¹cego w sobie cenne
minera³y. Niekiedy ³atwiej by³o siê do nich dobraæ od góry,
ryj¹c pionowe szyby, ale by³o to mo¿liwe dopiero wtedy,
kiedy sztolnia odprowadzi³a wodê do przyleg³ej doliny.
Przedsiêbiorca, który wykona³ wystarczaj¹co g³êboko siê-
gaj¹c¹ sztolniê, odwadniaj¹c¹ warstwê ska³y o gruboœci
najmniej 20 m, otrzymywa³ j¹ w posiadanie dziedziczne —
pod warunkiem utrzymywania jej we w³aœciwym stanie i
corocznego przed³u¿ania o 1 m. Je¿eli nie wywi¹zywa³ siê
z tego obowi¹zku lub sztolnia by³a zaniedbana i nie odpro-
wadza³a wody, to urburariusz móg³ j¹ przej¹æ i nadaæ komu
innemu. Posiadacz sztolni mia³ prawo wydawaæ zezwole-
nia na prowadzenie prac w obszarze odwadnianym i pobie-
raæ op³aty (tzw. prawo czwartego feniga) od prowadz¹cych
tam prace wydobywcze.

Podsumowuj¹c ocenê œredniowiecznego prawa, nale¿y
stwierdziæ, ¿e opiera³o siê ono na rzetelnej wiedzy przyrod-
niczej, zrozumieniu mechanizmów ludzkiego dzia³ania i na
zdrowym rozs¹dku. Skojarzenie tych trzech elementów
pozwoli³o na zrozumienie faktu, ¿e s¹ specyficzne dobra
o znaczeniu ogólnospo³ecznym, które nale¿y traktowaæ
specjalnie i umiejêtnie regulowaæ ich eksploatacjê na dro-
dze aktów prawnych. Nie ingerowano przy tym bez potrze-
by w ¿ycie gospodarcze i st¹d pozostawienie ca³ej gamy
pospolitych surowców do zagospodarowania w³aœcicielom
ziemi. Zdawano sobie sprawê, ¿e surowce te, takie jak gli-
na, piasek, ¿wir, kamieñ budowlany itp., potrzebne s¹ do
realizacji codziennych potrzeb mieszkañców, w³aœcicieli
ziemi i nie ma potrzeby ingerowania w ich eksploatacjê.

Jak uda³o siê wyjœæ ze œredniowiecza
i przekroczyæ granice zdrowego rozs¹dku

W niektórych krajach stan rozs¹dnej równowagi usta-
wodawczej uda³o siê utrzymaæ a¿ do czasów najnowszych.
Liberalne rozwi¹zania œredniowieczne tryumfowa³y w XIX
stuleciu zarówno w carskiej Rosji, jak i demokratycznych
Stanach Zjednoczonych. Przyk³adowo w 1812 r. zniesiono
w Rosji monopol pañstwowy na poszukiwanie metali szla-
chetnych. Prawo do prowadzenia prac poszukiwawczych
i wydobywczych mia³ ka¿dy obywatel rosyjski z wy³¹cze-
niem zes³añców i osób pozostaj¹cych pod nadzorem poli-
cji. Modyfikacja tego prawa z roku 1870 w³¹czy³a do grona
osób pozbawionych mo¿liwoœci poszukiwania z³ó¿ metali
szlachetnych urzêdników pañstwowych zatrudnionych w
resorcie górnictwa, duchownych i ¯ydów. Zezwolenie na
prowadzenie prac wydawa³ gubernator i obejmowa³o ono
zazwyczaj ca³y teren guberni z wyj¹tkiem posiad³oœci rodzi-
ny carskiej. Zyski pañstwa by³y zapewnione przez mono-
pol skupu z³ota. W innych krajach trafia³y siê niekiedy
rozwi¹zania wi¹¿¹ce w³asnoœæ ziemi z w³asnoœci¹ wszel-
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kich kopalin pod ni¹ wystêpuj¹cych. Dotyczy³o to zw³asz-
cza krajów prze¿ywaj¹cych okres pionierskiej kolonizacji.
Niemniej nawet w RPA istnia³a kontrola rz¹du nad eksplo-
atacj¹ z³ota, polegaj¹ca na zmuszaniu w³aœcicieli kopalñ do
racjonalnej eksploatacji, zgodnej z regu³ami sztuki górni-
czej. Kontrola ta wiod³a czêsto do burzliwych dyskusji obu
zainteresowanych stron, co doprowadzi³o do stworzenia
tam geostatystyki — opartej na rachunku prawdopodobieñ-
stwa nauki o szacowaniu zasobów z³ó¿ kopalin.

Znacznie bardziej groŸna by³a tendencja przeciwna,
polegaj¹ca na rozszerzaniu listy kopalin objêtych czu³¹, ale
nie bezinteresown¹ opiek¹ pañstwa. W naszej czêœci œwia-
ta zapocz¹tkowali j¹ pruscy biurokraci po zdobyciu Œl¹ska
w wyniku osiemnastowiecznych wojen. Naiwnym optymis-
tom mog³o siê wydawaæ, ¿e apogeum tego procesu osi¹gnê-
liœmy w latach 60. XX w., kiedy to rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. okreœli³o d³ug¹ listê
kopalin podlegaj¹cych prawu górniczemu, a co za tym idzie
reglamentowaniu ich wydobycia przez pañstwo. Lista ta
jednak nie obejmowa³a piasków, ¿wirów i glin ceglarskich,
co œwiadczy, ¿e resztki œredniowiecznego zdrowego rozs¹dku
przetrwa³y nawet okres stalinowski. O tym, ¿e pos³owie
PRL nie ca³kiem oderwali siê od rzeczywistoœci, œwiadczy
fakt, i¿ dopuszczone by³o równie¿ wydobywanie przez
posiadaczy gruntu na w³asne potrzeby takich kopalin objê-
tych prawem górniczym, jak: wêgiel brunatny, ³upek bitu-
miczny, kamienie budowlane, gips, kreda i ziemie farbiarskie.

Po tak zwanym obaleniu komunizmu odm³odzone elity,
przejête duchem iœcie Mickiewiczowskiego mesjanizmu,
wylecia³y nad poziomy, a okiem s³oñca objê³y wszelkie
kopaliny. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. wyró¿-
niono kopaliny podstawowe, takie jak: gaz ziemny, ropa,
wêgiel brunatny i kamienny, rudy metali z wyj¹tkiem dar-
niowych rud ¿elaza, apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt, gips,
anhydryt, piryt, siarka, sole potasowe i potasowo-magne-
zowe, sól kamienna, sole strontu, azbest, bentonit, diato-
mit, dolomit, gliny bia³owypalaj¹ce siê i kamionkowe,
gliny i ³upki ogniotrwa³e, grafit, kaolin, kamienie szlachet-
ne i ozdobne, kwarc, kwarcyt, magnezyt, miki, marmury i
wapienie krystaliczne, piaski formierskie i szklarskie, ska-
lenie i ziemia krzemionkowa. Pozosta³e kopaliny wielko-
dusznie uznano za pospolite. Ka¿da wielkodusznoœæ ma
jednak swoje granice. W tym wypadku wielkodusznoœæ
ustawodawcy przekroczy³a rogatki stolicy, gdy¿ polega³a
na podzieleniu siê z kolegami mieszkaj¹cymi na prowincji.
Otó¿ kopaliny pospolite oddano pod nadzór administracji
wojewódzkiej. W ten sposób posuniêto ubezw³asnowol-
nienie spo³eczeñstwa dalej, ni¿ uda³o siê to Stalinowi et
consortes.

W³asnoœci¹ pañstwa objêto wszelkie kopaliny, stosuj¹c
uroczo niejednoznaczn¹ definicjê w³asnoœci z³ó¿: Z³o¿a
kopalin nie stanowi¹ce czêœci sk³adowych nieruchomoœci
gruntowej s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa (rozdz. 2, art. 7.1
ustawy z 1994 r.). Poniewa¿ o z³o¿u kopaliny mo¿na mówiæ
dopiero po jego udokumentowaniu, to kto zgadnie, czyj¹
w³asnoœci¹ s¹ kopaliny jeszcze nie odkryte? Pojawi³y siê
przy tym, niezale¿nie od koncesji na poszukiwanie i eks-
ploatacjê górnicz¹, pokraczne terminy typu ustanowienie
u¿ytkowania górniczego.

Zupe³nym kuriozum, ur¹gaj¹cym zdrowemu rozs¹dko-
wi, sta³y siê promowane przez krêgi zbli¿one do Minister-

stwa Przekszta³ceñ W³asnoœciowych procedury wyceny
z³ó¿ w celu ich sprzeda¿y. Zapomniano przy tym, ¿e proces
eksploatacji z³o¿a trwa niekiedy kilkaset lat, a nawet
tysi¹clecia, co widaæ na przyk³adzie ci¹gle eksploatowanych
marmurów kararyjskich we W³oszech. S³u¿y³y one od naj-
dawniejszych czasów jako cenny kamieñ budowlany. RzeŸ-
bi³ w nich Micha³ Anio³ i inni mistrzowie renesansu. Nikt
nie jest w stanie przewidzieæ koniunktury na surowce
mineralne w tak d³ugim czasie. S¹ te¿ z³o¿a potrzebne dziœ,
a zbêdne jutro. Oszczêdzanie z³ó¿ na zapas mo¿e byæ nie-
kiedy zupe³nym nieporozumieniem, poniewa¿ w wyniku
zmian technologicznych staj¹ siê one bezu¿yteczne.
Przyk³adem mog¹ tu byæ z³o¿a krzemieni pasiastych, bez-
cennych surowców do produkcji high-tech narzêdzi okresu
kamienia ³upanego. Obecnie jedynie niektóre ich odmiany
znajduj¹ zastosowanie jako kamieñ dekoracyjny b¹dŸ
wyk³adzina do m³ynów ceramicznych. Dlatego te¿ wartoœæ
z³o¿a zmienia siê w czasie w sposób tak znaczny, ¿e wiêk-
szoœæ pañstw stosuje udzielanie koncesji na wydobycie i
œci¹ga zyski na drodze op³aty eksploatacyjnej, bêd¹cej pro-
centem wartoœci sprzeda¿y. Ale to proste rozwi¹zanie nie
daje dochodów profesjonalnym wyceniaczom, zdolnym
wyceniæ dzia³ki budowlane na Ksiê¿ycu. Banalne rozwi¹-
zanie procedury przetargowej, opartej na licytacji procen-
towej wysokoœci op³aty eksploatacyjnej, pewnie nikomu
siê nie op³aci³o.

Nawet w czasach stalinowskich zachowano na tyle
zdrowego rozs¹dku, ¿e usi³owano ustawowo zapewniæ
wynagrodzenie odkrywcy z³o¿a. Obecne ustawodawstwo
nie stwarza ¿adnych tego typu mechanizmów. Osoba, która
pragnie znaleŸæ z³o¿e kamieni budowlanych, musi naj-
pierw wyst¹piæ o koncesjê, wskazuj¹c obszar, w którym
zamierza szukaæ i gdzie ma zamiar wykonaæ wiercenia
poszukiwawcze. Nie ma tutaj miejsca na znane od œrednio-
wiecza promowanie i ochronê w³asnoœci intelektualnej,
jak¹ jest pomys³ na sposób i miejsce poszukiwañ. Ewentu-
alny poszukiwacz musi wykazaæ swój tytu³ prawny do tere-
nu. Je¿eli z³o¿e znajdzie, to mo¿e staraæ siê o koncesjê na
wydobycie (w niektórych przypadkach stawaæ do przetar-
gu na odkryte przez siebie z³o¿e!!!). Koncesji tej oczywiœ-
cie nie mo¿e odst¹piæ ani dziedziczyæ. W ten sposób
uniemo¿liwiono dzia³alnoœæ ludziom, którzy mogliby
zawodowo trudniæ siê poszukiwaniem z³ó¿ w celu odsprze-
dania ich firmom górniczym. Jednoczeœnie zapomniano o
znanym od œredniowiecza wymogu prowadzenia eksplo-
atacji z³o¿a pod rygorem utraty koncesji. Mo¿na wiêc blo-
kowaæ konkurencjê, zajmuj¹c z³o¿a i nie eksploatuj¹c ich.
Reasumuj¹c, ustawodawcy III Rzeczypospolitej Polskiej
przejêli na wy³¹czn¹ w³asnoœæ pañstwa wszystkie z³o¿a
kopalin. Zniszczyli œlady mechanizmów promuj¹cych
poszukiwanie z³ó¿ i nie stworzyli wymogów sk³aniaj¹cych
do racjonalnej eksploatacji. Stworzyli natomiast szerokie
mo¿liwoœci rozwoju biurokracji ze wszystkimi jej uroka-
mi. Pozostawili te¿ wiele luk prawnych, które mog¹ byæ
wykorzystywane przez ludzi rozumnych. Anegdotyczna
jest historia o godnym naœladowcy wiekopomnego Drzy-
ma³y, który uruchomi³ eksploatacjê ¿wiru pod has³em
budowy stawu rybnego, omijaj¹c w ten sposób pu³apki
zastawione przez ustawodawcê. Og³oszenie Staw rybny w
budowie — sprzeda¿ ¿wiru œwiadczy o tym, ¿e duch wolnej
przedsiêbiorczoœci tchnie, którêdy zechce i s¹ jeszcze, chwa³a
Bogu, rzeczy, o których siê ustawodawcom nie œni³o.
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