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Swobodniej w litosferze
— projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Henryk Jacek Jezierski
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Kierownictwo Ministerstwa Œro-
dowiska w dniu 20 lutego 2008 r.
przyjê³o projekt nowej ustawy Pra-
wo geologiczne i górnicze. Dzieñ
póŸniej ustawê skierowa³em do kon-
sultacji spo³ecznych. Projekt jest rea-
lizacj¹ zamiaru stworzenia prawa,
które w znaczny sposób odbiuro-
kratyzuje proces dostêpu do litosfe-
ry. Chcieliœmy tak zmieniæ prawo,
aby w minimalny sposób ogranicza³o
ono prowadzenie dzia³alnoœci geo-

logicznej i górniczej. St¹d propozycje wy³¹czenia z zakre-
su dzia³ania ustawy na przyk³ad:

� ograniczonej eksploatacji kruszyw przez osoby fizycz-
ne dzia³aj¹ce na w³asnym gruncie i na w³asne potrzeby, co
doprowadzi do tego, ¿e prawo nie bêdzie stawiaæ ograniczeñ,
które s¹ spo³ecznie nieakceptowane i powszechnie ³amane;

� wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych
o g³êbokoœci do 30 m w celu wykorzystania ciep³a Ziemi.
Rozwi¹zanie to poprzez usuniêcie dotychczasowej bariery
administracyjnej ma na celu propagowanie proekologicz-
nych systemów pozyskiwania ciep³a;

� p³ytkich (do 10 m) badañ z zakresu geotechniki oraz
geologii in¿ynierskiej, co przyspieszy realizacjê inwestycji
i obni¿y ich koszty;

� urz¹dzeñ i instalacji s³u¿¹cych do przeróbki wydo-
bytej kopaliny — nie bêd¹ one podlegaæ rygorom ruchu
górniczego, przez co zostan¹ obni¿one koszty przeróbki.

Projekt zawiera równie¿ propozycje dotycz¹ce zmiany
stosunków w³asnoœciowych z³ó¿ kopalin. Ju¿ nie, jak dotych-
czas, sposób eksploatacji bêdzie decydowaæ, kto jest w³aœci-
cielem z³o¿a, lecz zgodnie z dokonanym podzia³em, kopaliny
maj¹ce kluczowe znaczenie gospodarcze bêd¹ stanowiæ
w³asnoœæ skarbu pañstwa, a z³o¿a pozosta³ych kopalin
(tj. nie podlegaj¹cych w³asnoœci górniczej) nadal bêd¹ objête
w³asnoœci¹ gruntow¹, lecz nast¹pi liberalizacja wymagañ
zwi¹zanych z ich wykorzystaniem. Na przyk³ad warun-
kiem koniecznym do legalnego poszukiwania lub rozpo-
znawania takich z³ó¿ bêdzie ju¿ wy³¹cznie zatwierdzenie
projektu robót geologicznych, a nie uzyskanie koncesji, jak
to jest obecnie. Przedmiotem dalszych uproszczeñ ma byæ
mo¿liwoœæ wydawania koncesji na wydobywanie kopalin
niepodlegaj¹cych w³asnoœci górniczej przez starostów, co
powinno przyczyniæ siê do obni¿enia kosztów takiej
dzia³alnoœci. Zak³ada siê równie¿ znacz¹c¹ liberalizacjê
wymagañ wynikaj¹cych z przepisów wykonawczych do
projektowanej ustawy, zw³aszcza w odniesieniu do górnic-
twa odkrywkowego.

W projekcie opowiedziano siê za wy³¹czeniem niekon-
cesjonowanych robót geologicznych z wymagañ dotycz¹cych

u¿ytkowania górniczego. Nast¹pi³a te¿ znacz¹ca redukcja
tych rozwi¹zañ, które obecnie uzale¿niaj¹ uzyskanie kon-
cesji od wspó³dzia³ania z wieloma organami administracji.
Powinno to przyspieszyæ i uproœciæ postêpowanie konce-
syjne, a zw³aszcza uwolniæ je od niesprecyzowanych i nie-
kiedy ca³kowicie uznaniowych kryteriów. Zak³ada siê nadto
rezygnacjê z wymogu do³¹czania do wniosku koncesyjnego
projektu zagospodarowania z³o¿a. W zamian za to wniosko-
dawca musi przed³o¿yæ syntetyczne informacje o sposobie
zagospodarowania z³o¿a kopaliny. Znacz¹co zliberalizowa-
no tak¿e wymagania dotycz¹ce ratownictwa w zak³adzie
górniczym prowadzonym na podstawie koncesji wydanej
przez starostê.

Kieruj¹c siê potrzeb¹ usprawnienia postêpowañ konce-
syjnych zaproponowano, aby wówczas gdy liczba stron
postêpowania jest wiêksza ni¿ 20, w postêpowaniach
dotycz¹cych koncesji znalaz³ zastosowanie art. 49 Kodeksu
Postêpowania Administracyjnego, wed³ug którego strony
mog¹ byæ zawiadamiane o decyzjach i innych czynnoœciach
organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjêty w danej miejscowoœci sposób
publicznego og³aszania, je¿eli przepis szczególny tak sta-
nowi. Jednym z miejsc takich obwieszczeñ mia³by byæ
Biuletyn Informacji Publicznej.

W odniesieniu do dokumentacji geologicznej przewi-
duje siê wydawanie w trybie k.p.a. decyzji zatwierdzaj¹cych
zamiast dotychczasowych zawiadomieñ o przyjêciu doku-
mentacji — poniewa¿ dotychczasowy tryb przyjmowania
dokumentacji rodzi w praktyce wiele problemów i w¹tpli-
woœci.

Nowoœci¹ jest pomys³ przeznaczenia na rzecz powiatu
wp³ywów z tytu³u op³aty podwy¿szonej (za eksploatacjê
kopaliny bez koncesji lub zatwierdzonego projektu),
wymierzanej przez starostê. Uzyskane w ten sposób œrodki
maj¹ s³u¿yæ wspomaganiu finansowania okreœlonych w
projektowanej ustawie zadañ starosty. Powinno to racjona-
lizowaæ dzia³alnoœæ starosty jako organu, który najczêœciej
jest w³aœciwy w sprawach zwalczania nielegalnego górnic-
twa. Przewiduje siê nadto, ¿e w razie stwierdzenia wydo-
bycia kopaliny bez wymaganej koncesji decyzjê w sprawie
nakazu wstrzymania dzia³alnoœci orzeka organ nadzoru
górniczego, zawiadamiaj¹c jednoczeœnie starostê. Zapro-
ponowano te¿ wyd³u¿enie do 6 miesiêcy okresu rozlicze-
niowego z tytu³u op³aty eksploatacyjnej, co jest rozwi¹zaniem
systemowo zgodnym z prawem ochrony œrodowiska, i jed-
noczeœnie zwolnienie z obowi¹zku jej wnoszenia, je¿eli
op³ata za taki okres nie jest wy¿sza ni¿ 300 z³.

W projekcie tym istnieje te¿ jednoznaczny zapis o
powierzeniu Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu
zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej.

Wymieni³em tu tylko kilka najwa¿niejszych zmian.
Zainteresowanych odsy³am do tekstu projektu ustawy i uza-
sadnienia, z którym mo¿na zapoznaæ siê na stronie Minister-
stwa Œrodowiska www.mos.gov.pl/prawo-geologiczne.
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