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Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmia-
nie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw wprowa-
dza zmiany dotycz¹ce zasad koncesjono-
wania oraz prowadzenia dzia³alnoœci
dotycz¹cej z³ó¿ wêglowodorów. Ponadto
wprowadza tak¿e nowe rozwi¹zania do-
tycz¹ce pozosta³ych kopalin. W odnie-
sieniu do wêglowodorów najistotniejsze

zmiany zosta³y opisane w punktach w dalszej czêœci
tekstu.

1. Wprowadzenie tzw. prekwalifikacji.
Ka¿dy podmiot, który po dniu wejœcia w ¿ycie noweli-

zacji (czyli po 1 stycznia 2015 r.) bêdzie zamierza³ ubiegaæ
siê o koncesjê dotycz¹c¹ wêglowodorów, jest zobowi¹zany
do poddania siê weryfikacji przez ministra w³aœciwego do
spraw œrodowiska (we wspó³pracy z szefem Agencji Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego, szefem Agencji Wywiadu,
generalnym inspektorem informacji finansowej i Komisj¹
Nadzoru Finansowego) w procedurze kwalifikacji. Ma to
na celu wy³onienie podmiotów uprawnionych do wykony-
wania dzia³alnoœci w zakresie poszukiwania i rozpoznawa-
nia z³ó¿ wêglowodorów oraz wydobywania wêglowo-
dorów ze z³ó¿. Dzia³anie to polega na ocenie danego pod-
miotu pod k¹tem bezpieczeñstwa pañstwa oraz posiadania
doœwiadczenia w zakresie prac dotycz¹cych z³ó¿ wêglo-
wodorów. Ca³y proces koñczy siê wydaniem decyzji o uzy-
skaniu pozytywnej oceny z postêpowania kwalifikacyj-
nego albo postanowieniem o odmowie jej uzyskania.
Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny zachowuje wa¿noœæ
przez 5 lat.

Podmiot, który uzyska tak¹ decyzjê jest zobowi¹zany
do z³o¿enia wniosku o jej zmianê w sytuacji, gdy wyst¹pi¹
okolicznoœci mog¹ce mieæ wp³yw na jego ocenê ze wzglê-
du na bezpieczeñstwo pañstwa. Fakultatywna zmiana
dotyczy okolicznoœci polegaj¹cych na uzyskaniu doœwiad-
czenia lub jego zwiêkszeniu.

Minister œrodowiska jest uprawniony do wszczêcia
postêpowania kwalifikacyjnego z urzêdu, je¿eli poweŸmie
wiadomoœci o zmianie okolicznoœci, mog¹cych mieæ wp³yw
na ocenê podmiotu posiadaj¹cego decyzjê o uzyskaniu
pozytywnej oceny z postêpowania kwalifikacyjnego ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa, a podmiot ten nie
wyst¹pi sam z wnioskiem o zmianê decyzji. Zagro¿enie
bezpieczeñstwa pañstwa stanowi przes³ankê do uchylenia
decyzji oraz wykreœlenia z wykazu podmiotów kwalifiko-
wanych.

Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postêpowa-
nia kwalifikacyjnego stanowi podstawê do wpisu danego

podmiotu do wykazu podmiotów kwalifikowanych, który
sk³ada siê z dwóch list:

1) podmiotów, które zamierzaj¹ ubiegaæ siê o koncesjê
samodzielnie lub bêd¹ pe³niæ funkcjê operatora;

2) pozosta³ych podmiotów, które bêd¹ pe³ni³y inne
funkcje ni¿ operator.

2. Wprowadzenie nowego modelu koncesjonowania
dzia³alnoœci dotycz¹cej wêglowodorów.

2.1. Jedna koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie
oraz wydobywanie wêglowodorów w miejsce dotychcza-
sowych trzech odrêbnych koncesji.

Nowelizacja PGG, maj¹c na uwadze koniecznoœæ ogra-
niczenia ryzyka po stronie inwestora, ³¹czy najbardziej
kapita³och³onny etap zwi¹zany z poszukiwaniem i rozpo-
znawaniem z³o¿a z etapem wydobywania, w formie jednej
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a wêglowo-
dorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze z³o¿a. Przyjê-
cie tej formu³y stanowi z jednej strony zachêtê dla
przedsiêbiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych
w najszerszym zakresie, z drugiej strony daje inwestorom
pewnoœæ, ¿e po wywi¹zaniu siê z obowi¹zków okreœlonych
koncesj¹ w jej fazie poszukiwania i rozpoznawania bêd¹
mieli wy³¹czne prawo do wydobywania wêglowodorów.

Koncesja co do zasady jest wydawana na okres od 10
do 30 lat i dzieli siê na 2 fazy: poszukiwania i rozpoznawa-
nia (trwaj¹ca 5 lat z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o 2 lata)
oraz wydobywania. Okres, na jaki jest udzielana koncesja,
zale¿y od wielkoœci obszaru, na który jest ona udzielana
oraz od oceny perspektywicznoœci danego z³o¿a.

2.2. Mo¿liwoœci ubiegania siê o koncesjê wspólnie
przez kilka podmiotów.

Dodatkow¹ zachêt¹ dla przedsiêbiorców jest przewi-
dziana w nowelizacji mo¿liwoœæ z³o¿enia oferty wspólnie
przez kilka podmiotów. Podmioty te, w przypadku uzyska-
nia wspólnie koncesji, wykonuj¹ tê koncesjê zgodnie
z warunkami okreœlonymi w zawartej miêdzy nimi umowie
o wspó³pracy.

W tym celu, ju¿ na etapie sk³adania wspólnie oferty w
postêpowaniu przetargowym, podmioty te musz¹ okreœliæ
m.in. procentowy udzia³ ka¿dego z nich w kosztach w razie
zwyciêstwa w przetargu oraz wskazaæ jednego operatora –
tj. przedsiêbiorcê wykonuj¹cego wobec organu koncesyj-
nego prawa i obowi¹zki z udzielonej koncesji oraz repre-
zentuj¹cego strony umowy o wspó³pracy. Dopuszczenie
wspólnego przystêpowania firm do postêpowania przetar-
gowego pozwoli na odpowiedni podzia³ ryzyka na wcze-
snym etapie realizacji przedsiêwziêcia, a tak¿e podniesie
jakoœæ sk³adanych ofert.
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2.3. Wprowadzenie, jako zasady, udzielania koncesji
wy³¹cznie w trybie przetargowym.

Okreœlona w projekcie procedura postêpowania prze-
targowego jest zgodna z dyrektyw¹ 94/22/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie
warunków udzielania i korzystania z zezwoleñ na poszuki-
wanie, badanie i produkcjê wêglowodorów (dyrektyw¹
wêglowodorow¹). Zapewnia niedyskryminuj¹cy dostêp do
prowadzenia dzia³alnoœci zwi¹zanej z poszukiwaniem,
rozpoznawaniem lub wydobywaniem wêglowodorów,
daj¹c pierwszeñstwo najlepszym systemom prowadzenia
dzia³alnoœci na podstawie koncesji.

2.4. Mo¿liwoœæ tzw. krocz¹cego dokumentowania
z³ó¿.

Nowelizacja PGG przewiduje mo¿liwoœæ rozpoczêcia
wydobywania wêglowodorów ze z³o¿a jeszcze w czasie
trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania w przypadku
czêœciowego udokumentowania z³o¿a (udokumentowania
jednego z³o¿a na obszarze koncesji podlegaj¹cej
dzia³aniom poszukiwawczo-rozpoznawczym). Warun-
kiem rozpoczêcia wydobywania jest uzyskanie decyzji
inwestycyjnej. Pozwala to przedsiêbiorcom na uzyskiwa-
nie dodatkowego Ÿród³a finansowania (pochodz¹cego ze
sprzeda¿y wydobytych wêglowodorów) w trakcie najbar-
dziej kapita³och³onnego etapu przedsiêwziêcia. Krocz¹ce
dokumentowanie z³o¿a wêglowodorów jest ograniczone
d³ugoœci¹ trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania.
Z up³ywem tego okresu koncesja jest ograniczona do
obszaru, który zosta³ udokumentowany w tym czasie.

2.5. wzmocnienie kontroli wykonywania dzia³alnoœci
koncesjonowanej

Nowelizacja PGG poszerza treœæ koncesji na poszuki-
wanie i rozpoznawanie z³o¿a wêglowodorów oraz wydo-
bywanie wêglowodorów ze z³o¿a o harmonogram roczny
realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z koncesji, w tym
wynikaj¹cych z harmonogramu okreœlonego w projekcie
robót geologicznych. Zmiana ta jest powi¹zana z przepisa-
mi nowelizacji PGG poszerzaj¹cymi w art. 37 przes³anki
do ograniczenia lub cofniêcia koncesji ze wzglêdu na naru-
szenie harmonogramu okreœlonego w projekcie robót geo-
logicznych.

W celu zwiêkszenia transparentnoœci nowelizacja PGG
poszerza zakres koncesji o obowi¹zkowe prowadzenie
przez operatora strony internetowej, zawieraj¹cej informa-
cje o wszystkich decyzjach zatwierdzaj¹cych dokumenty,
stanowi¹ce podstawê prowadzenia dzia³alnoœci.

Dla zminimalizowania ryzyka prowadzonych prac
ustawa poszerza i modyfikuje uprawnienia organu konce-
syjnego do ¿¹dania zabezpieczenia w porównaniu z obo-
wi¹zuj¹cym art. 28 ustawy PGG. Projekt wprowadza
obowi¹zek ustanowienia przez przedsiêbiorcê lub strony
umowy o wspó³pracy (jeœli istnieje obowi¹zek zawarcia tej
umowy) zabezpieczenia z tytu³u niewykonania lub niena-
le¿ytego wykonania warunków koncesji oraz finansowania
likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaœniêcia,
cofniêcia lub utraty mocy koncesji w wysokoœci nieprze-
kraczaj¹cej równowartoœci 20% kosztów prac geologicz-
nych, w tym robót geologicznych. Dodatkowo organ
koncesyjny mo¿e (fakultatywnie) ¿¹daæ zabezpieczenia
roszczeñ, jakie mog¹ powstaæ wskutek wykonywania
dzia³alnoœci objêtej koncesj¹, jeœli przemawia za tym
szczególnie wa¿ny interes pañstwa lub szczególnie wa¿ny

interes publiczny, zwi¹zany zw³aszcza z ochron¹ œrodowi-
ska lub gospodark¹ kraju.

Projekt wprowadza ograniczenia w przenoszenia praw
z koncesji w zakresie wêglowodorów, w tym wy³¹cza
mo¿liwoœæ przejêcia praw do koncesji w wyniku sukcesji
generalnej na podstawie Kodeksu cywilnego, Kodeksu
spó³ek handlowych oraz ustawy Prawo upad³oœciowe
i naprawcze. Zmiana ta dotyczy tak¿e koncesji dotycz¹cych
pozosta³ych kopalin objêtych w³asnoœci¹ górnicz¹.

2.6. Zwiêkszenie zadañ ministra w³aœciwego do spraw
œrodowiska.

Nowelizacja PGG poszerza zakres zadañ ministra
œrodowiska jako organu koncesyjnego i organu administra-
cji geologicznej. Nowe zadania dotycz¹ prowadzenia: (1)
postêpowania kwalifikacyjnego oraz prowadzenia wykazu
podmiotów kwalifikowanych, (2) postêpowania przetargo-
wego, (3) oceny perspektywicznoœci geologicznej przed-
siêwziêcia, (4) weryfikacji umowy o wspó³pracy, (5) nad-
zorowania prac geologicznych, w tym robót geologicznych
w zakresie rozpoznawania z³ó¿ wêglowodorów oraz (6)
kontrolê przestrzegania przepisów o wykonywaniu dzia-
³alnoœci z zakresu badañ geofizycznych z³ó¿ wêglowodo-
rów.

3. Uproszczenia w prowadzeniu dzia³alnoœci koncesjono-
wanej:

3.1. Wprowadzenie jednej dokumentacji geologiczno-
-inwestycyjnej w miejsce dokumentacji geologicznej z³o¿a
i projektu zagospodarowania z³o¿a.

W celu u³atwienia prowadzenia dzia³alnoœci przez
przedsiêbiorcê na podstawie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie
wêglowodorów ze z³o¿a rezygnuje siê z obowi¹zku
sporz¹dzania przez przedsiêbiorcê dwóch odrêbnych
dokumentacji, jakimi s¹ dokumentacja geologiczna z³o¿a
wêglowodorów i projekt zagospodarowania z³o¿a. Równo-
czeœnie w to miejsce przewiduje sie jedn¹ dokumentacjê
geologiczno-inwestycyjn¹ z³o¿a wêglowodorów, zawie-
raj¹c¹ elementy obu dotychczasowych dokumentacji.

3.2. U³atwienia dotycz¹ce decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach.

Nowelizacja PGG przesuwa obowi¹zek uzyskania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach (jeœli jest
ona wymagana) na etap przed uzyskaniem decyzji zatwier-
dzaj¹cej plan ruchu zak³adu górniczego w celu wykonywa-
nia robót geologicznych, zwi¹zanych z poszukiwaniem
i rozpoznawaniem, lub decyzji inwestycyjnej w celu wyko-
nywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a
wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów ze
z³o¿a w fazie wydobywania, czyli tu¿ przed samym rozpo-
czêciem wierceñ.

Przewiduje siê tak¿e zmianê organu w³aœciwego do
wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiêwziêæ polegaj¹cych na poszukiwaniu, rozpozna-
waniu lub wydobywaniu kopalin ze z³ó¿ objêtych w³asnoœ-
ci¹ górnicz¹, bêd¹cych w kompetencji ministra w³aœciwe-
go do spraw œrodowiska, gdzie prace s¹ prowadzone na
podstawie koncesji. W³aœciwego dotychczas w tym zakre-
sie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zast¹pi³ regional-
ny dyrektor ochrony œrodowiska.

Wy³¹czono tak¿e z koniecznoœci zmiany lub uzyskania
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach przypadki
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nieistotnych œrodowiskowo zmian w przedsiêwziêciu obej-
muj¹cych m.in. zmiany g³êbokoœci robót geologicznych
prowadzonych metod¹ otworów wiertniczych. Wynika to
z faktu wczeœniejszego okreœlenia wszystkich warunków
z zakresu ochrony œrodowiska, ale tak¿e z faktu, ¿e co do
zasady przedsiêwziêcie jest w tym czasie zrealizowane w
znacznej czêœci, a koniecznoœæ zmiany wynika z aspektów
czysto technologicznych prowadzenia odwiertów, obojêt-
nych œrodowiskowo.

3.3. Dereglamentacja dotycz¹ca prowadzenia prac geo-
fizycznych w celu zbadania struktur geologicznych.

Nowelizacja PGG wprowadza mo¿liwoœæ prowadzenia
badañ geofizycznych w celu zbadania struktur geologicz-
nych zwi¹zanych z wystêpowaniem z³ó¿ wêglowodorów
bez koncesji jedynie na podstawie projektu robót geolo-
gicznych podlegaj¹cego zg³oszeniu. Wy³¹czenie z rygoru
koncesyjnego badañ geofizycznych, w celu zbadania
struktur geologicznych zwi¹zanych z wystêpowaniem z³ó¿
wêglowodorów, powinno doprowadziæ do zwiêkszenia
dostêpnoœci podstawowej informacji geologicznej uzyski-
wanej t¹ drog¹. Ponadto przepis ten powinien zwiêkszyæ
liczbê podmiotów wykonuj¹cych badania geofizyczne
oraz pozytywnie wp³yn¹æ na ich konkurencyjnoœæ, z uwagi
na okolicznoœæ, ¿e podmioty przeprowadzaj¹ce badania
geofizyczne bêd¹ mia³y prawo do odsprzeda¿y zebranych
danych.

3.4. U³atwienia w dostêpie do nieruchomoœci rolnych
Skarbu Pañstwa.

Nowelizacja Ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœ-
ciami rolnymi Skarbu Pañstwa nak³ada na prezesa Agencji
Nieruchomoœci Rolnych obowi¹zek oddania do odp³atne-
go korzystania, w drodze umowy, na wniosek przedsiêbior-
cy, nieruchomoœci lub ich czêœci, niezbêdnych do
wykonania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie wêglowodorów
ze z³o¿a albo koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze
z³o¿a, udzielonej w wyniku postêpowania przetargowego.

3.5. U³atwienia dotycz¹ce wznoszenia obiektów
budowlanych.

Obiekty budowlane, s³u¿¹ce bezpoœrednio do wykony-
wania dzia³alnoœci w zakresie poszukiwania i rozpoznawa-
nia z³ó¿ wêglowodorów, nie wymagaj¹ uzyskania
pozwolenia budowlanego, a ich realizacja bêdzie wykony-
wana na podstawie zg³oszenia. Organem w³aœciwym w
sprawach zg³oszenia jest dyrektor Okrêgowego Urzêdu
Górniczego.

4. Zmiany dotycz¹ce op³at: podwy¿szenie stawek
op³aty, zachowanie dotychczasowych stawek dla tzw. z³ó¿
marginalnych, nowy podzia³ wp³ywów z op³aty eksploata-
cyjnej z wêglowodorów.

Szereg uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z eksploatacj¹ wêglo-
wodorów, w tym gazu ziemnego z formacji ³upkowych,
dotyka spo³ecznoœci lokalne. Wed³ug obowi¹zuj¹cej do 31
grudnia 2014 r. ustawy PGG wp³ywy z tytu³u op³aty eks-
ploatacyjnej w 60% stanowi¹ dochód gminy, na terenie
której jest prowadzona dzia³alnoœæ, a w 40% dochód
NFOŒiGW. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom samo-
rz¹dów oraz mieszkañców i maj¹c na uwadze fakt, ¿e
dzia³alnoœæ w zakresie wydobywania poœrednio wp³ywa na
ca³¹ spo³ecznoœæ lokaln¹ na ka¿dym szczeblu, wprowadza
siê nowy podzia³ przychodów z tytu³u op³aty eksploatacyj-

nej, rozszerzaj¹c katalog beneficjentów o powiaty i woje-
wództwa, na terenie których jest prowadzona dzia³alnoœæ.
Nowa struktura rozdzia³u œrodków to: 60% gmina, 15%
powiat, 15% województwo i 10% NFOŒiGW. Nowy
model podzia³u dochodów oznacza zwiêkszon¹ partycypa-
cjê samorz¹dów (przede wszystkim gmin stanowi¹cych
najbli¿ej usytuowane œrodowiska lokalne, ale równie¿
powiatów oraz województw), które staj¹ siê beneficjenta-
mi nowego modelu.

Zgodnie z nowelizacj¹ PGG podniesione zostaj¹ staw-
ki tej op³aty, dziêki czemu mo¿na oczekiwaæ wiêkszego
zaanga¿owania beneficjentów we wspó³pracê z inwestora-
mi, co tak¿e powinno przyczyniæ siê do przyspieszonego
rozpoczêcia wydobywania wêglowodorów. Jednoczeœnie
nowelizacja PGG, poprzez zmianê w katalogu op³at konce-
syjnych (art. 133 ustawy PGG), wyszczególnia wêglowo-
dory spoœród innych kopalin i przewiduje now¹ stawkê
op³aty za dzia³alnoœæ w zakresie rozpoznawania z³ó¿
wêglowodorów, która wynosi 210 z³ za kilometr kwadra-
towy.

Przepisy o nowych stawkach op³at eksploatacyjnych
wejd¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dotyczyæ one
bêd¹ zarówno tych przedsiêbiorców, którzy ju¿ prowadz¹
dzia³alnoœæ w zakresie wydobywania wêglowodorów ze
z³ó¿, jak i nowych przedsiêwziêæ uruchomionych po wejœ-
ciu w ¿ycie nowelizacji PGG.

Ponadto, dla z³ó¿ gazu ziemnego i ropy naftowej o naj-
ni¿szym wydobyciu (tzw. z³ó¿ marginalnych) pozostawio-
no obecnie obowi¹zuj¹ce stawki op³aty eksploatacyjnej.

Z³o¿a marginalne zdefiniowano jako z³o¿a, dla których
wydobycie w okresie rozliczeniowym (6 miesiêcy) nie
przekracza:

– dla z³ó¿ gazu zmiennego (wysokometanowego oraz
pozosta³ego) – 2500 tys. m3,

– dla z³ó¿ ropy naftowej – 1000 t.

5. Zachowanie praw nabytych i przepisy przejœciowe.
Nowelizacja PGG przewiduje zachowanie wa¿noœci

koncesji udzielonych przed dniem jej wejœcia w ¿ycie.
Dodatkowo przedsiêbiorcy posiadaj¹cy koncesje na poszu-
kiwanie lub rozpoznawanie (z wy³¹czeniem koncesji
wy³¹cznie na poszukiwanie) posiadaj¹ prawo, w okresie 2
lat od dnia wejœcia w ¿ycie nowelizacji, do przekszta³cenia
koncesji w koncesje nowego rodzaju, tj. na poszukiwanie
i rozpoznawanie z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie
wêglowodorów ze z³o¿a.

Warunkiem przekszta³cenia jest pozytywna weryfikacja
podmiotu pod k¹tem bezpieczeñstwa pañstwa oraz wyko-
nywanie dotychczasowej dzia³alnoœci zgodnie z warunka-
mi okreœlonymi w koncesji lub rozpoznanie i udoku-
mentowanie co najmniej jednego z³o¿a wêglowodorów.
Weryfikacja taka nie jest konieczna w sytuacji posiadania
decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postêpowania
kwalifikacyjnego (ocena pod k¹tem bezpieczeñstwa oraz
doœwiadczenia).

W procesie przekszta³cenia nowa koncesja mo¿e byæ
udzielona tak¿e innym podmiotom wspólnie z przedsiê-
biorc¹ posiadaj¹cym przekszta³can¹ koncesjê. Wówczas
jest wymagane tak¿e zawarcie umowy o wspó³pracê.

Maj¹c na uwadze fakt, i¿ zachowuje siê wa¿noœæ kon-
cesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó¿ wêglowo-
dorów udzielonych przed dniem wejœcia w ¿ycie
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nowelizacji PGG, przedsiêbiorca, który posiada tak¹ kon-
cesjê i nie skorzysta³ z przys³uguj¹cego mu prawa do
przekszta³cenia tej koncesji w koncesjê na poszukiwanie
i rozpoznawanie z³o¿a wêglowodorów oraz wydobywanie
wêglowodorów ze z³o¿a, zachowuje prawo wystêpowania
z wnioskiem do organu koncesyjnego o zmianê koncesji.
Zmiany mog¹ byæ dokonywane wielokrotnie, o ile nie
wp³ynie to na czas obowi¹zywania koncesji. Zmiana
dotycz¹ca przed³u¿enia koncesji jest mo¿liwa wy³¹cznie
wówczas, kiedy celem zmiany jest zwiêkszenie zakresu
robót geologicznych, a okres, o który zostaje wyd³u¿ona
koncesja, nie przekracza 3 lat.

Równie¿ w tym przypadku warunkiem uzyskania
przed³u¿enia koncesji jest otrzymanie przez przedsiêbiorcê
pozytywnej weryfikacji pod k¹tem bezpieczeñstwa
pañstwa oraz wykonywanie dotychczasowej dzia³alnoœci
zgodnie z warunkami koncesji lub wykazanie siê przez
przedsiêbiorcê doœwiadczeniem, polegaj¹cym na rozpo-
znaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego z³o¿a
wêglowodorów. Równie¿ w tym przypadku weryfikacja
nie jest konieczna w sytuacji posiadania decyzji o uzyska-
niu pozytywnej oceny z postêpowania kwalifikacyjnego
(ocena pod k¹tem bezpieczeñstwa oraz doœwiadczenia).

Przedsiêbiorcy, którzy uzyskali prawo pierwszeñstwa
do ustanowienia na ich rzecz u¿ytkowania górniczego,
wynikaj¹ce z rozpoznania i udokumentowania z³o¿a na
podstawie koncesji udzielonych przed dniem wejœcia
w ¿ycie nowelizacji, bêd¹ mogli wyst¹piæ z wnioskiem
o udzielenie koncesji na wydobywanie wêglowodorów ze
z³o¿a bez postêpowania przetargowego.

Ponadto, w celu u³atwienia przedsiêbiorcom posia-
daj¹cym koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie z³o¿a
wêglowodorów albo na rozpoznawanie z³o¿a wêglowodo-
rów pozyskiwania parterów dla wspó³finansowania prowa-
dzonych prac geologicznych wprowadzono rozwi¹zanie
pomostowe, analogiczne do nowego systemu udzielania
koncesji, dotycz¹cej wêglowodorów kilku podmiotom
wspólnie oraz zawierania wspólnie przez te podmioty
umowy o ustanowieniu u¿ytkowania górniczego. Noweli-
zacja wprowadza przejœciowy mechanizm dla umów
o ustanowienie u¿ytkowania górniczego zawartych do dnia
31 grudnia 2014 r., pozwalaj¹cy na ustanowienie prawa
wspó³w³asnoœci urz¹dzeñ, instalacji oraz obiektów wnie-
sionych w przestrzeni objêtej u¿ytkowaniem górniczym,
finansowanych przez u¿ytkownika górniczego, jak i tzw.
podu¿ytkowników.

Z uwagi na przejœciowy charakter przepisu jego obo-
wi¹zywanie jest ograniczone do czasu przekszta³cenia
dotychczas udzielonych koncesji w now¹ koncesjê ³¹czn¹
wykonywan¹ wraz z innymi podmiotami, jednak nie póŸ-
niej ni¿ w terminie 30 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy.

W odniesieniu do pozosta³ych kopalin najistotniejsze
zmiany ujêto w punktach od I do IV, opisanych poni¿ej.

I. Wprowadzenie konkurencyjnego trybu porównywa-
nia wniosków tzw. open door.

Stosowanie ustawy PGG w brzmieniu obowi¹zuj¹cym
do 31 grudnia 2015 r. w sytuacji, w której dwóch lub wiêcej
przedsiêbiorców z³o¿y³o konkurencyjne wnioski koncesyj-
ne na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³o¿a kopaliny
objêtej w³asnoœci¹ górnicz¹ na pokrywaj¹c¹ siê przestrzeñ,

nastrêcza³o szereg problemów. W zwi¹zku z powy¿szym
wprowadzono procedurê porównania wniosków (open

door), dotycz¹c¹ dzia³alnoœci w sprawie poszukiwania lub
rozpoznawania z³ó¿ kopalin objêtych w³asnoœci¹ górnicz¹
(z wy³¹czeniem wêglowodorów).

Zgodnie z proponowan¹ procedur¹, w przypadku
z³o¿enia wniosku o udzielenie koncesji na t¹ dzia³alnoœæ
organ koncesyjny zamieszcza og³oszenie o mo¿liwoœci
sk³adania kolejnych konkurencyjnych wniosków o udzie-
lenie koncesji, dotycz¹cych obszaru objêtego tym wnio-
skiem. W terminie 90 dni od dnia og³oszenia inne
podmioty mog¹ sk³adaæ wnioski na t¹ sam¹ przestrzeñ. Po
up³ywie tego okresu, w przypadku gdy zostanie z³o¿ony co
najmniej jeden kolejny kompletny wniosek, organ konce-
syjny ocenia z³o¿one wnioski wed³ug kryteriów okreœlo-
nych w art. 28k PGG: „proponowanego zakresu prac
geologicznych, w tym robót geologicznych, proponowane-
go, czasu na jaki ma byæ udzielona koncesja, w tym termi-
nu rozpoczêcia dzia³alnoœci, finansowych mo¿liwoœci
wnioskodawcy oraz proponowanej technologii prowadzo-
nych prac geologicznych”. Dokonuj¹c oceny, organ
porównuje przed³o¿one wnioski zgodnie z okreœlonymi
wczeœniej kryteriami, a koncesjê otrzymuje podmiot, który
uzyska³ najwy¿sz¹ ocenê.

Takie rozwi¹zanie pozwala na wyeliminowanie sytu-
acji, w której koncesja, w przypadku spornych wniosków,
jest wydawana na podstawie dyskrecjonalnej decyzji orga-
nu koncesyjnego. Ponadto zwiêksza przejrzystoœæ i szyb-
koœæ postêpowania.

II. Poszerzenie uprawnieñ kontrolnych organów nad-
zoru górniczego oraz Inspekcji Ochrony Œrodowiska.

Zwiêkszone kompetencje organów nadzoru górniczego
dotycz¹ m.in. ustalania op³aty podwy¿szonej za dzia-
³alnoœæ wykonywan¹ bez koncesji oraz opiniowania pro-
jektów zagospodarowania z³ó¿. Ponadto, nowelizacja PGG
wy³¹cza stosowanie przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art.
83 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej (okreœlaj¹cych granice kontroli dzia³alnoœci
gospodarczej przedsiêbiorcy) wobec przedsiêbiorców pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie poszukiwania rozpo-
znawania lub wydobywania najwa¿niejszych kopalin objêtych
w³asnoœci¹ górnicz¹ (w tym wêglowodorów), w odniesie-
niu do kontroli organów nadzoru górniczego oraz organów
Inspekcji Ochrony Œrodowiska.

W przypadku dzia³alnoœci dotycz¹cej innych kopalin
zadania nadzoru górniczego poszerzono tak¿e o nadzór nad
podmiotami prowadz¹cymi roboty w wyrobiskach zlikwi-
dowanych podziemnych zak³adów górniczych w celach
m.in. turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych oraz pod-
miotami prowadz¹cymi wydobycie na w³asne potrzeby
(art. 4 PGG).

III. Skrócenie terminów dotycz¹cych roszczenia do
ustanowienia z pierwszeñstwem przed innymi u¿ytkowa-
nia górniczego oraz wy³¹cznego prawa do korzystania
z informacji geologicznej z dotychczasowych 5 do 3 lat.

Skrócenie z 5 do 3 lat okresu na skorzystanie z prawa
pierwszeñstwa do ustanowienia u¿ytkowania górniczego
dla podmiotów, które uzyska³y decyzjê zatwierdzaj¹c¹
dokumentacjê geologiczn¹ po dniu wejœcia w ¿ycie nowe-
lizacji PGG, s³u¿y przyspieszeniu wydobywania kopalin.
Jednoczeœnie w celu ujednolicenia terminów wprowadzo-
no równie¿ adekwatny termin dla wy³¹cznego prawa do
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korzystania z prawa do informacji geologicznej. Okres 3
lat stanowi kompromis pomiêdzy oczekiwaniami przedsiê-
biorców a ochron¹ interesu Skarbu Pañstwa, jako w³aœci-
ciela z³ó¿.

W odniesieniu do wêglowodorów regulacje dotycz¹ce
prawa pierwszeñstwa okreœlone w art. 15 PGG nie maj¹
zastosowania z uwagi na przyjêcie modelu jednej koncesji
obejmuj¹cej dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na poszukiwaniu, roz-
poznawaniu oraz wydobywaniu. Kwestia prawa pierw-
szeñstwa wobec podmiotów, które nabywaj¹ je w wyniku
rozpoznania i udokumentowania z³o¿a wêglowodorów na
podstawie koncesji udzielonych przed dniem wejœcia w
¿ycie nowelizacji, zosta³a uregulowana w art. 13 noweliza-
cji (przepis przejœciowy). Zgodnie z tym przepisem co do
zasady zachowano termin 5 lat, z tym ¿e w przypadku pod-
miotów, które po dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji uzy-
ska³y decyzjê zatwierdzaj¹c¹ dokumentacjê geologiczno-
-inwestycyjn¹ z³o¿a, termin ten wynosi 3 lata.

IV. Zmiany dotycz¹ce regulacji w zakresie pañstwowej
s³u¿by geologicznej PIG PIB.

Najistotniejsze zmiany dotycz¹ce zasad funkcjonowa-
nia pañstwowej s³u¿by geologicznej (PSG), w tym nowego
zakresu zadañ, obejmuj¹:

– wykonywanie we wspó³pracy z organem koncesyj-
nym oceny perspektywicznoœci geologicznej przestrzeni,
dla których planuje siê w nastêpnym roku wszczêcie postê-
powania przetargowego. Ocena perspektywicznoœci geolo-
gicznej obejmuje w szczególnoœci ocenê mo¿liwoœci
udokumentowania zasobów z³ó¿ wêglowodorów w celu
ich wydobywania oraz op³acalnoœci wydobywania wêglo-
wodorów ze z³ó¿;

– utworzenie i prowadzenie systemu informacyjnego
„Geoinfonet”. System bêdzie umo¿liwia³ przetwarzanie
oraz dostêp do informacji o danych geologicznych, prób-
kach oraz wynikach ich badañ, przekazanych dokumenta-
cjach geologicznych, udzielonych koncesjach i zatwierdzo-
nych lub zg³oszonych projektach robót geologicznych,
obszarach górniczych i terenach górniczych oraz parame-
trach wydobywania wêglowodorów ze z³o¿a;

– wprowadzenie nowych kompetencji w zakresie
monitoringu i kontroli wykonywania dzia³alnoœci regulo-
wanej ustaw¹. Zgodnie z nowym art. 81 ust. 3 PGG pod-
mioty, które uzyska³y koncesjê albo uzyska³y decyzjê
o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych s¹ obo-

wi¹zane zawiadomiæ na piœmie o zamierzonym poborze
próbek w wyniku robót geologicznych w³aœciwy organ
administracji geologicznej i pañstwow¹ s³u¿bê geolo-
giczn¹, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych
próbek. Zgodnie z nowelizowanym art. 82 PGG podmioty,
które wykonuj¹ roboty geologiczne maj¹ obowi¹zek
bie¿¹cego przekazywania pañstwowej s³u¿bie geologicz-
nej danych geologicznych, uzyskanych w wyniku prac
geologicznych, w tym robót geologicznych oraz próbek
uzyskanych w wyniku robót geologicznych i wyników ich
badañ. Zgodnie z art. 153 ust. 2 PGG pracownikom
pañstwowej s³u¿by geologicznej przys³uguje prawo do
ca³odobowego wstêpu, wraz z pracownikami pomocniczy-
mi i rzeczoznawcami oraz niezbêdnym sprzêtem, do
miejsc wykonywania robót geologicznych, na podstawie
odrêbnego upowa¿nienia ministra œrodowiska, w celu
sprawdzenia prawid³owoœci poboru próbek z wykonania
robót geologicznych oraz do wykonywania innych czynno-
œci pomocniczych;

– doprecyzowania zadañ dotycz¹cych gromadzenia,
ewidencjonowania, archiwizowania, chronienia i udostêp-
niania informacji geologicznej. W art. 98 okreœlono zasady
pobierana op³at za udostêpnianie informacji. Podczas
wykonywania przez PSG ustawowych zadañ, okreœlonych
w art. 162 PGG, s³u¿bie zapewniono prawo do nie-
odp³atnego korzystania z informacji geologicznej w posta-
ci danych geologicznych. Zgodnie z art. 100 ust. 7a PGG
minister œrodowiska mo¿e upowa¿niæ pañstwow¹ s³u¿bê
geologiczn¹ do rozporz¹dzania informacj¹ geologiczn¹ w
postaci danych geologicznych. W przypadku udzielenia
takiego upowa¿nienia pañstwowa s³u¿ba geologiczna
bêdzie przedk³adaæ ministrowi coroczny wykaz umów
o korzystanie z informacji geologicznych zawartych,
zawieraj¹cy informacjê o stronie umowy, wysokoœci wyna-
grodzenia oraz zakresie udostêpnionych danych geolo-
gicznych, w terminie miesi¹ca od zakoñczenia tego roku;

– doprecyzowania Ÿród³a finansowania pañstwowej
s³u¿by geologicznej.

Zgodnie z art. 162a PGG PSG jest finansowana ze
œrodków bud¿etu pañstwa w czêœci dotycz¹cej œrodowiska,
bêd¹cych w dyspozycji ministra w³aœciwego do spraw œro-
dowiska oraz z innych œrodków publicznych, na zasadach
dotycz¹cych wykorzystania tych œrodków.
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