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PRAKTYKA

1. Wprowadzenie

W  Polsce grunty klasyfiko-
wane w ewidencji gruntów 
i budynków jako kopalne (K) 

obejmuj¹ jedynie ok. 30 tys. ha, st¹d 
rzadko wystêpuj¹ w obrocie. Najwiêcej 
kopalin pozyskuje siê metodami od-
krywkowymi - ponad 330 mln ton 
rocznie, z czego 60 mln ton to wêgiel 
brunatny, pozosta³e to tzw. surowce 
skalne. Górnictwo odkrywkowe stanowi 
75 proc. wydobycia wszystkich krajo-
wych kopalin sta³ych. 

W praktyce potrzeba szacowania 
nieruchomoœci gruntowych po³o¿onych 
na z³o¿ach kopalin wystêpuje najczêœciej 
do celów zwi¹zanych ze sprzeda¿¹, 
zabezpieczaniem wierzytelnoœci, spra-
wozdaniami finansowymi i aportami.

Poniewa¿ omówienie problematyki 
i specyfiki wyceny nieruchomoœci po³o-
¿onych na z³o¿ach kopalin wymaga 
znajomoœci podstawowych zapisów 
wynikaj¹cych z ustawy prawo geolo-
giczne i górnicze oraz z wielu przepisów 
wykonawczych, jak te¿, z uwagi na 
szeroki zakres tematyczny poruszanych 
zagadnieñ oraz mo¿liwoœci wyda-
wniczych, omówienie to przedstawione 
zostanie w dwóch czêœciach:

CZÊŒÆ I - Specyfika prac geologicz-
nych, wydobywania kopalin ze z³ó¿ oraz 
gospodarki ich zasobami.

CZÊŒÆ II - Specyfika i metodologia 
wyceny nieruchomoœci gruntowych 
po³o¿onych na z³o¿ach kopalin (czêœæ II 
zaprezentowana bêdzie w nastêpnym 
wydaniu Biuletynu).

dr in¿. Janusz Jasiñski

Rzeczoznawca Maj¹tkowy Nr 843

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski 
w Olsztynie 

2. Pojêcie z³ó¿ kopalin 
oraz ich podzia³

Z ³o¿e kopaliny jest to takie 
naturalne nagromadzenie mine-
ra³ów, ska³ oraz innych substan-

cji, których wydobywanie mo¿e przy-
nieœæ korzyœæ gospodarcz¹. Minera³y 
stanowi¹ pierwiastki lub zwi¹zki che-
miczne o okreœlonym sk³adzie chemicz-
nym i swoistych w³asnoœciach fizycz-
nych powsta³e w skorupie ziemskiej 
wskutek dzia³ania procesów geologicz-
nych. Pojêcie ska³ – oznacza naturalne 
skupienie kilku lub wiêcej minera³ów, 
powsta³e pod wp³ywem ró¿nych pro-
cesów geologicznych. Kopalinami nie s¹ 
wody, z wyj¹tkiem wód leczniczych, 
wód termalnych i solanek z odwadniania 
wyrobisk górniczych.

Czynnikami decyduj¹cymi o uznaniu 
skupienia kopaliny za z³o¿e s¹: wielkoœæ 
zasobów, zawartoœæ sk³adnika u¿ytecz-
nego w kopalinie, jej parametry jakoœcio-
we, budowa geologiczna terenu, forma 
utworów geologicznych zawieraj¹cych 
kopalinê, warunki eksploatacji górni-
czej, czynniki gospodarczo – ekono-
miczne, po³o¿enie geograficzne, które 
wp³ywa na mo¿liwoœæ wykorzystania 

z³o¿a. Ponadto wp³yw maj¹: warunki 
klimatyczne, zaludnienie obszaru i sieæ 
komunikacyjna, jak równie¿ warunki 
ochrony œrodowiska (parki, rezerwaty), 
g³êbokoœæ zalegania kopalin, mi¹¿szoœæ 
z³o¿a.

Z³o¿e – winno spe³niaæ nastêpuj¹ce wy-
magania: iloœæ (zasoby) kwalifikuje je do 
eksploatacji poniewa¿ zapewnia ren-
towne wydobycie, jakoœæ spe³nia wyma-
gania istniej¹cych technologii wydo-
bycia i przeróbki, geologiczne œrodo-
wisko wystêpowania gwarantuje ekono-
micznie op³acaln¹ dostêpnoœæ graniczn¹, 
przeróbka i wykorzystanie jest realne 
i op³acalne w warunkach wspó³czesnych 
mo¿liwoœci technicznych i ekono-
micznych.

Kopaliny, ze wzglêdu na  
w jakim wystêpuj¹ dzieli siê na:
! sta³e (wêgiel, rudy, sole), 
! ciek³e (ropa naftowa, wody mineralne) ,
! gazowe (gaz ziemny).

stan skupienia

„Przyroda tworzy 

koncentracjê minera³ów 

i ska³ w skorupie ziemskiej, 

a myœl ludzka wyró¿nia 

w niej z³o¿a kopalin 

u¿ytecznych.”
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Ze wzglêdu na 
 wyodrêbnia siê: 

! kopaliny g³ówne,
! kopaliny wspó³wystêpuj¹ce – s¹ to 

kopaliny wystêpuj¹ce obok siebie, 
kwalifikuj¹ce siê do jednoczesnego 
urobku,

! kopaliny towarzysz¹ce – wystêpuj¹ 
w z³o¿u kopaliny g³ównej, lecz nie 
kwalifikuj¹ siê do samodzielnego 
wydobywania (tworz¹ zwykle prze-
rosty w z³o¿u kopaliny g³ównej lub 
w jej pobli¿u). W kopalniach odkryw-
kowych s¹ to równie¿ kopaliny w nad-
k³adzie,

! kopaliny odpadowe - stanowi¹ ska³y 
o nieznanej jeszcze przydatnoœci 
u¿ytkowej, towarzysz¹ce kopalinom 
u¿ytecznym, które s¹ (musz¹ byæ) 
urabiane i transportowane na powierz-
chniê, np. przy g³êbieniu szybów 
i prowadzeniu podziemnych robót 
udostêpniaj¹cych z³o¿e. Szczególnym 
rodzajem odpadów s¹ materia³y 
masowo uzyskiwane podczas przygo-
towywania z³o¿a do eksploatacji 
odkrywkowej. Ich iloœæ przewy¿sza 
zwykle wielokrotnie iloœæ kopaliny 
i uzyskiwanego z niej surowca mine-
ralnego, np. w kopalniach wêgla bru-
natnego. Gromadzenie tego surowca 
na powierzchni powoduje niekorzystne 
zmiany w œrodowisku. 

 – wyodrêbnia siê:
! zasoby geologiczne z³o¿a – ca³kowita 

iloœæ kopaliny w z³o¿u (stanowi¹ je 
zasoby bilansowe i pozabilansowe);

! zasoby bilansowe – s¹ iloœci¹ kopali-
ny w granicach z³o¿a (w tysi¹cach ton, 
tysi¹cach metrów szeœciennych lub mi-
lionach metrów szeœciennych), której 
jakoœæ odpowiada aktualnym kryte-
riom gospodarczego wykorzystania, 
a z³o¿e spe³nia kryteria geologiczno– 
górnicze bilansowoœci umo¿liwiaj¹ce 
eksploatacjê; 

! zasoby pozabilansowe – kopalina, 
która nie spe³nia aktualnie kryteriów 
bilansowoœci, znajduje siê w pozabi-
lansowych warunkach geologiczno– 
górniczych, lecz ewentualnie w przy-
sz³oœci mo¿e byæ gospodarczo wyko-
rzystana;

! zasoby przemys³owe – czêœæ zasobów 
bilansowych, która przeznaczona jest 
do eksploatacji w projekcie zagos-
podarowania z³o¿a; 

! zasoby nieprzemys³owe – czêœæ zaso-
bów geologicznych, które okreœlone s¹ 
w projekcie zagospodarowania z³o¿a 
jako niemo¿liwe do wydobycia;

sposób ich traktowania 
w toku eksploatacji

Zasoby z³o¿a

! zasoby operatywne - stanowi¹ zasoby 
przemys³owe pomniejszone o prze-
widywane straty w zasobach przemys-
³owych, bêd¹ce ich czêœci¹ przewi-
dzian¹ do pozostawienia w z³o¿u, 
której na skutek zamierzonego spo-
sobu eksploatacji nie da siê wyeks-
ploatowaæ w przewidywalnej przy-
sz³oœci, w sposób uzasadniony tech-
nicznie i ekonomicznie.

 – to warunki, 
jakie powinno spe³niaæ nagromadzenie 
kopaliny, aby mog³o byæ uznane za z³o¿e. 
Kryteria bilansowoœci obejmuj¹: warun-
ki geologiczno–górnicze, parametry 
techniczno–jakoœciowe oraz wskaŸniki 
ekonomiczne z³o¿a. S¹ one zmienne 
w zale¿noœci od czasu i miejsca wystê-
powania z³o¿a. Na ich kszta³towanie ma 
znaczny wp³yw postêp naukowy i te-
chniczny. Okreœlenie ich jest niezbêdne 
przy podejmowaniu decyzji o zagos-
podarowaniu z³o¿a.

Bilansowoœæ z³o¿a jest wyra¿ana 
przez graniczny uzysk sk³adnika u¿y-
tecznego z 1 tony urobku.

 – wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce:
I. z³o¿a lub ich czêœci o prostej, 

³atwej do interpretacji budowie 
geologicznej, ci¹g³e, co najwy¿ej 
w niewielkim stopniu zaburzone 
tektonicznie; zmiennoœæ mi¹¿-
szoœci, jakoœci kopaliny i zasob-
noœci ma³a, wspó³czynnik zmien-

noœci V do ok. 30%; warunki hydro-
geologiczne i in¿yniersko – geolo-
giczne proste, ³atwe do interpretacji,

II. z³o¿a lub ich czêœci o zró¿nico-
wanej, trudnej do interpretacji 
budowie geologicznej, tekto-
nicznie zaburzone, lokalnie nie-
ci¹g³e; zmiennoœæ mi¹¿szoœci, 
jakoœci kopaliny i zasobnoœci du¿a, 
wspó³czynnik zmiennoœci V do 

ok. 60%; warunki hydrogeolo-
giczne i in¿yniersko – geologiczne 
z³o¿one i zró¿nicowane w obszarze 
z³o¿a,

III. z³o¿a lub ich czêœci o bardzo 
trudnej do interpretacji, zró¿ni-
cowanej budowie geologicznej; 
silnie tektonicznie zaburzone, nie-
ci¹g³e; zmiennoœæ mi¹¿szoœci, 
jakoœci kopaliny i zasobnoœci bar-
dzo du¿a, wspó³czynnik zmiennoœci 

V ponad 60%; warunki hydro-
geologiczne i in¿yniersko – geolo-
giczne z³o¿one, trudne do jedno-
znacznej interpretacji.

Kryteria bilansowoœci

Grupy z³ó¿

Klasyfikacja z³ó¿ z punktu widzenia 
ich ochrony 

Klasyfikacja z³ó¿ z punktu widzenia 
ochrony œrodowiska:

– wyró¿nia siê z³o¿a:
1. unikatowe – w skali ca³ego kraju 

o wyj¹tkowej wartoœci u¿ytkowej 
(np. z³o¿a rud Mo-W, alabastru itp.),

2. rzadkie w skali ca³ego kraju lub 
z³o¿a skoncentrowane w okreœ-
lonym regionie (np. z³o¿a rud 
Zn–Pb, Cu, z³ó¿ siarki),

3. rzadkie tylko w regionie, w którym 
wystêpuj¹ dokumentowane z³o¿a 
(np. z³o¿a kruszywa naturalnego 
w regionie lubelskim), 

4. powszechne – licznie wystêpuj¹ce 
z³o¿a kopalin ³atwo dostêpnych 
(np. i³ów ceramiki budowlanej, 
kruszywa naturalnego itp.).

A ma³okonfliktowe – mo¿liwe do 
eksploatacji bez ¿adnych specjal-
nych uwarunkowañ,

B konfliktowe – mo¿liwe do eks-
ploatacji (w ca³oœci lub czêœciowo) 
po spe³nieniu specjalnych wyma-
gañ ochrony œrodowiska i których 
celowoœæ eksploatacji wymaga 
szczegó³owej analizy ekonomicz-
nej z punktu widzenia ochrony 
œrodowiska,

C bardzo konfliktowe – niemo¿liwe 
do eksploatacji ze wzglêdu na 
zagro¿enie œrodowiska lub stan 
zagospodarowania terenu lub jego 
otoczenia.

Klasê z³ó¿ okreœla siê ³¹cznie np.: 1B, 
2A, 3B, itp. Rodzaj i jakoœæ wydoby-
wanej kopaliny okreœla siê badaniami 
bezpoœrednimi oraz badaniami poœred-
nimi. Badania bezpoœrednie dotycz¹ 
samej kopaliny wydobywanej ze z³o¿a 
(np. badania sk³adu ziarnowego piasków 
ze ¿wirem). Badania poœrednie dotycz¹ 
produktów wykonanych z kopaliny 
(np. badania wytrzyma³oœci bloczków 
betonowych otrzymanych z badanego 
piasku ze ¿wirem). 

Podstawowym wskaŸnikiem jakoœci 
kopaliny jest zawartoœæ sk³adnika u¿y-
tecznego (okreœla siê metodami znorma-
lizowanymi).
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3. Proces zwi¹zany z wy-
dobywaniem z ziemi ko-
palin u¿ytecznych

C

Zak³adem górniczym

Terenem górniczym

Obszarem górniczym

a³okszta³t procesów zwi¹zanych 
z wydobywaniem z ziemi kopa-
lin u¿ytecznych okreœla siê mia-

nem górnictwa. Zale¿nie od rodzaju 
wydobywanej kopaliny górnictwo dzieli 
siê m.in. na: wêglowe, rudne, skalne, 
naftowe, gazowe, solne. Z kolei w zale¿-
noœci od rodzaju i sposobu zalegania 
z³o¿a oraz wyrobisk rozró¿nia siê: 
górnictwo odkrywkowe, podziemne i ot-
worowe. Z pojêciem górnictwa niero-
zerwalnie zwi¹zane s¹ pojêcia: zak³ad 
górniczy, teren górniczy, obszar gór-
niczy.

 – jest wyodrêb-
niony technicznie i organizacyjnie zespó³ 
œrodków s³u¿¹cych bezpoœrednio do 
wykonywania dzia³alnoœci regulowanej 
ustaw¹ w zakresie wydobywania kopalin 
ze z³ó¿, a w podziemnych zak³adach 
górniczych wydobywaj¹cych wêgiel 
kamienny wraz z pozostaj¹cym w zwi¹z-
ku technologicznym z wydobyciem 
kopaliny przygotowaniem wydobytej 
kopaliny do sprzeda¿y, podziemnego 
bezzbiornikowego magazynowania sub-
stancji albo podziemnego sk³adowania 
odpadów, w tym wyrobiska górnicze, 
obiekty budowlane, urz¹dzenia oraz 
instalacje.

 – jest przestrzeñ 
objêta przewidywanymi szkodliwymi 
wp³ywami robót górniczych zak³adu 
górniczego.

 – jest przestrzeñ, 
w granicach której przedsiêbiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny, 
podziemnego bezzbiornikowego maga-
zynowania substancji, podziemnego 
sk³adowania odpadów oraz prowadzenia 
robót górniczych niezbêdnych do wyko-
nywania koncesji.

Eksploatacje górnicze poprzedzaj¹ 
poszukiwania i badania geologiczne. 
Okreœlaj¹ one: jakoœæ i iloœæ kopaliny 
w z³o¿u, jego formê i g³êbokoœæ zalega-
nia, mi¹¿szoœæ, zawodnienie z³o¿a 
i rodzaj ska³ je otaczaj¹cych oraz iloœæ 
zasobów (zasoby bilansowe), tak¿e 
takich, które mog¹ byæ potencjalnie 
wykorzystane w przysz³oœci (zasoby 
pozabilansowe). Wyniki badañ geolo-
gicznych, w tym wielkoœæ zasobów za-
warte s¹ w dokumentacji geologicznej 
z³o¿a.

Udostêpnienie i przygotowanie z³o¿a 
do eksploatacji poprzedza opracowanie 
projektu zagospodarowania z³o¿a. 
Projekt zawiera: sposób jego udostêp-
niania, mo¿liwoœci wybierania i wzbo-
gacania kopaliny oraz ustalenie op³acal-
noœci eksploatacji zasobów.

Kolejne etapy to udostêpnienie zaso-
bów z³ó¿ i przygotowanie ich do 
eksploatacji.

Dokumentem niezbêdnym do prowa-
dzenia dzia³alnoœci górniczej jest ocena 
jej wp³ywu na œrodowisko naturalne. 

Zasady i warunki poszukiwania oraz 
wydobywania kopalin u¿ytecznych s¹ 
okreœlone przez ustawê z dnia 9.06.2011r. 
prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2011r., Nr 163, poz. 981).

odstawowa zmiana prawa geolo-
gicznego i górniczego w stosunku 
do obowi¹zuj¹cego do koñca 

2011r. (ustawa z dnia 4.02.1994r.) polega 
na jego liberalizacji. W uzasadnieniu 
wprowadzenia tego aktu wskazano, ¿e 
„celem tej ustawy jest przygotowanie 
nowoczesnych regulacji, wprowadza-
j¹cych uproszczenia dla przedsiêbior-
ców, odbiurokratyzowanie postêpowañ 
administracyjnych, usuniêcie barier 
utrudniaj¹cych podejmowanie i wykony-
wanie dzia³alnoœci w zakresie geologii 
i górnictwa, pobudzenie przedsiê-
biorczoœci oraz zwiêkszenie pewnoœci 
inwestowania.” Wprowadzono tak¿e 
znacz¹c¹ liberalizacjê wymagañ w prze-
pisach wykonawczych do ustawy, w tym 
przede wszystkim w odniesieniu do 
górnictwa odkrywkowego. Ustawa we-
sz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012r.

Ustawa okreœla zasady i warunki 
podejmowania, wykonywania oraz za-
koñczenia dzia³alnoœci w zakresie:
1) prac geologicznych;
2) wydobywania kopalin ze z³ó¿;
3) podziemnego bezzbiornikowego 

magazynowania substancji;
4) podziemnego sk³adowania odpadów.

4. Zakres uregulowañ ze 
szczególnym uwzglêdnie-
niem ostatnio zaistnia-
³ych zmian w ustawie 
prawo geologiczne i gór-
nicze

P

Zakres regulacji ustawy pra-
wo geologiczne i górnicze

Ustawa okreœla tak¿e wymagania 
w zakresie ochrony z³ó¿ kopalin, wód 
podziemnych oraz innych elementów 
œrodowiska w zwi¹zku z wykonywaniem 
dzia³alnoœci, o której mowa wy¿ej.

Przepisy ustawy, z wyj¹tkiem dzia-
³u III (dot. Koncesji), stosuje siê 
odpowiednio do:
1) budowy, rozbudowy oraz utrzy-

mywania systemów odwadniania 
zlikwidowanych zak³adów gór-
niczych;

2) robót prowadzonych w wyrobis-
kach zlikwidowanych podziem-
nych zak³adów górniczych, wymie-
nionych w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 2, w celach innych 
ni¿ okreœlone ustaw¹, w szczegól-
noœci turystycznych, leczniczych 
i rekreacyjnych;

3) robót podziemnych prowadzonych 
w celach naukowych, badawczych, 
doœwiadczalnych i szkoleniowych 
na potrzeby geologii i górnictwa;

4) dr¹¿enia tuneli z zastosowaniem 
techniki górniczej;

5) likwidacji obiektów, urz¹dzeñ oraz 
instalacji, o których mowa w pkt 1-4.

Ustawy nie stosuje siê do:

1) korzystania z wód w zakresie uregu-
lowanym odrêbnymi przepisami;

2) wykonywania wkopów oraz otwo-
rów wiertniczych o g³êbokoœci do 
30m w celu wykorzystania ciep³a 
Ziemi, poza obszarami górniczymi;

3) badañ naukowych i dzia³alnoœci 
dydaktycznej, prowadzonych bez 
wykonywania robót geologicznych;

4) pozyskiwania okazów minera³ów, 
ska³ i skamielin w celach nauko-
wych, kolekcjonerskich i dydak-
tycznych, prowadzonego bez wyko-
nywania robót górniczych;

5) wykonywania robót zwi¹zanych ze 
sztucznym zasilaniem strefy brze-
gowej piaskiem, pochodz¹cym 
z osadów dennych obszarów mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wydobywania kruszywa w zakresie 
niezbêdnym do wykonania pilnych 
prac zabezpieczaj¹cych przed po-
wodzi¹ w czasie obowi¹zywania 
stanu klêski ¿ywio³owej;

7) ustalania geotechnicznych warun-
ków posadawiania obiektów budo-
wlanych bez wykonywania robót 
geologicznych.
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Wydobywanie piasków i ¿wi-
rów – dla zaspokojenia po-
trzeb w³asnych

Planowanie przestrzenne na 
terenach górniczych

W art. 4.1 stwierdzono, ¿e przepisów 
dzia³u III–VIII oraz art. 168–174 nie 
stosuje siê do wydobywania piasków 
i ¿wirów, przeznaczonych dla zaspoko-
jenia potrzeb w³asnych osoby fizycznej, 
z nieruchomoœci stanowi¹cych przed-
miot jej prawa w³asnoœci (u¿ytkowania 
wieczystego), bez prawa rozporz¹dzania 
wydobyt¹ kopalin¹, je¿eli jednoczeœnie 
wydobycie:
1) bêdzie wykonywane bez u¿ycia 

œrodków strza³owych;
32) nie bêdzie wiêksze ni¿ 10 m  w roku 

kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieru-

chomoœci.

Ten, kto zamierza podj¹æ wydoby-
wanie, o którym mowa wy¿ej, jest 
obowi¹zany z 7-dniowym wyprzedze-
niem na piœmie zawiadomiæ o tym 
starostê, okreœlaj¹c lokalizacjê zamierzo-
nych robót oraz zamierzony czas ich 
wykonywania.

W przypadku naruszenia wymagañ 
okreœlonych wy¿ej:
1) w³aœciwy organ nadzoru górnicze-

go, w drodze decyzji, nakazuje 
wstrzymanie wydobywania kopa-
liny; kopiê tej decyzji niezw³ocznie 
przekazuje siê staroœcie;

2) starosta ustala prowadz¹cemu tak¹ 
dzia³alnoœæ op³atê podwy¿szon¹ 
(o której mowa w art.140 ust.3 pkt.3). 

Elementem przepisów liberalizu-
j¹cych dotychczasowe wymagania jest 
rezygnacja z obowi¹zkowego sporz¹dza-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu gór-
niczego.

Podejmowanie i wykonywanie dzia-
³alnoœci okreœlonej ustaw¹ jest dozwo-
lone tylko wówczas, je¿eli nie naruszy 
ona przeznaczenia nieruchomoœci okreœ-
lonego w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego oraz w odrêb-
nych przepisach (art.7 ust.1). W przy-
padku braku miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego podej-
mowanie i wykonywanie dzia³alnoœci 
okreœlonej ustaw¹ jest dopuszczalne 
tylko wówczas, je¿eli nie naruszy ona 
sposobu wykorzystywania nierucho-
moœci ustalonego w studium uwarun-

kowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz w odrêbnych 
przepisach.

Obszary i tereny górnicze uwzglêdnia 
siê w studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego (art.104 ust.1). 
Je¿eli w wyniku zamierzonej dzia³alnoœci 
okreœlonej w koncesji przewiduje siê 
istotne skutki dla œrodowiska, dla terenu 
górniczego b¹dŸ jego fragmentu mo¿na 
sporz¹dziæ miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego, na podstawie 
przepisów o zagospodarowaniu prze-
strzennym.

Plan, powinien zapewniaæ integracjê 
wszelkich dzia³añ podejmowanych 
w granicach terenu górniczego w celu:
1) wykonania dzia³alnoœci okreœlonej 

w koncesji;
2) zapewnienia bezpieczeñstwa po-

wszechnego;
3) ochrony œrodowiska, w tym obiek-

tów budowlanych.

Plan mo¿e w szczególnoœci okreœliæ:
1) obiekty lub obszary, dla których 

wyznacza siê filar ochronny w gra-
nicach którego ruch zak³adu gór-
niczego mo¿e byæ zabroniony b¹dŸ 
mo¿e byæ dozwolony tylko w spo-
sób zapewniaj¹cy nale¿yt¹ ochronê 
tych obiektów lub obszarów;

2) obszary wy³¹czone z zabudowy 
b¹dŸ takie, w granicach których 
zabudowa jest dozwolona tylko po 
spe³nieniu odpowiednich wyma-
gañ; koszt spe³nienia tych wymagañ 
ponosi przedsiêbiorca.

Koszty sporz¹dzenia projektu planu 
ponosi przedsiêbiorca.

W³asnoœæ górnicza, u¿ytko-
wanie górnicze oraz inne 
uprawnienia górnicze

Ustawa odstêpuje od dotychcza-
sowego podzia³u na kopaliny podsta-
wowe i pospolite, czego nastêpstwem 
jest na etapie stosunków w³asnoœcio-
wych powrót do instytucji w³asnoœci 
górniczej. 

Koncepcja w³asnoœci górniczej wy-
wodzi siê z przedwojennych przepisów 
prawa górniczego, które dzieli³o kopa-
liny na przynale¿ne do gruntu – objête 
w³asnoœci¹ gruntow¹ oraz nie przynale¿-
ne do gruntu – stanowi¹ce przedmiot 
w³asnoœci górniczej, przy czym w³asnoœæ 
górnicza definiowana jako wy³¹czne 
prawo do eksploatacji z³o¿a, nie zawsze 
by³a zastrze¿ona na rzecz pañstwa.

Nowy tekst ustawy dostosowuje re-
gulacje m.in. do przepisów prawa 
europejskiego, obejmuje w³asnoœci¹ 
górnicz¹ wymienione z nazwy kopaliny 
strategiczne, istotne dla gospodarki 
kraju.

W art. 10. ust 1. zapisano „Z³o¿a 
wêglowodorów, wêgla kamiennego, me-
tanu wystêpuj¹cego jako kopalina towa-
rzysz¹ca, wêgla brunatnego, rud metali 
z wyj¹tkiem darniowych rud ¿elaza, 
metali w stanie rodzimym, rud pierwiast-
ków promieniotwórczych, siarki ro-
dzimej, soli kamiennej, soli potasowej, 
soli potasowo-magnezowej, gipsu i anhy-
drytu, kamieni szlachetnych, bez wzglêdu 
na miejsce ich wystêpowania, s¹ objête 
w³asnoœci¹ górnicz¹.” W³asnoœci¹ gór-
nicz¹ s¹ objête tak¿e z³o¿a wód lecz-
niczych, wód termalnych i solanek. 
Z³o¿a kopalin niewymienionych po-
wy¿ej s¹ objête prawem w³asnoœci nie-
ruchomoœci gruntowej (art.10 ust.3). 
W³asnoœci¹ górnicz¹ s¹ objête tak¿e 
czêœci górotworu po³o¿one poza gra-
nicami przestrzennymi nieruchomoœci 
gruntowej, w szczególnoœci znajduj¹ce 
siê w granicach obszarów morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej (art.10 ust.4). 

Tak wiêc, prawo w³asnoœci górniczej 
stanowi odrêbne prawo maj¹tkowe 
przys³uguj¹ce wy³¹cznie Skarbowi Pañ-
stwa. Wprowadzenie instytucji w³as-
noœci górniczej przede wszystkim mia³o 
na celu rozerwanie wiêzi prawnej po-
miêdzy nieruchomoœci¹ gruntow¹ a z³o-
¿em kopaliny.

Brak jest jednak nadal jasnej kores-
pondencji pomiêdzy nowym prawem 
maj¹tkowym ustawy pgig z regulacjami 
kodeksu cywilnego (w³asnoœæ górnicza 
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nie jest prawem rzeczowym w rozu-
mieniu zapisów kodeksu cywilnego; 
podaje on katalog zamkniêty tych praw 
nie wymieniaj¹c prawa w³asnoœci gór-
niczej).

Brak jest tak¿e przepisów przejœcio-
wych reguluj¹cych ewentualne rosz-
czenia odszkodowawcze osób, których 
granice przestrzenne zosta³y „uszczu-
plone” z dniem 1.01.2012r. (np. gdy 
indywidualne cechy nieruchomoœci oraz 
z³o¿a, oceniane równie¿ przez pryzmat 
przeznaczenia nieruchomoœci, pozwala-
³y na gruncie ustawy z 1994r. uznaæ z³o¿e 
takiej kopaliny za czêœæ sk³adow¹ nieru-
chomoœci).

W definicji pojêcia nieruchomoœci, 
któr¹ podaje kodeks cywilny, brak jest 
odniesienia do jej granic przestrzennych 
– art. 46. §1 k.c. „Nieruchomoœciami s¹ 
czêœci powierzchni ziemskiej 

 stanowi¹ce odrêbny przed-
miot w³asnoœci (grunty), jak równie¿ 
budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub 
czêœci takich budynków, je¿eli na mocy 
przepisów szczególnych stanowi¹ od-
rêbny od gruntu przedmiot w³asnoœci”. 
Jednoczeœnie w art. 47. §1 zapis mówi 
„Czêœæ sk³adowa rzeczy 

 nie mo¿e byæ odrêbnym przed-
miotem w³asnoœci i innych praw rze-
czowych 

”. W §2 zapis mówi „Czêœci¹ 
sk³adow¹ rzeczy jest wszystko, co nie 
mo¿e byæ od niej od³¹czone bez uszko-
dzenia lub istotnej zmiany ca³oœci albo 
bez uszkodzenia lub istotnej zmiany 
przedmiotu od³¹czonego.” 

. 
Z kolei §3 mówi „Przedmioty po³¹czone 
z rzecz¹ tylko dla przemijaj¹cego u¿ytku 
nie stanowi¹ jej czêœci sk³adowych” 

.

Art. 48 wymienia co w szczególnoœci 
stanowi czêœci sk³adowe gruntu „Z za-
strze¿eniem wyj¹tków w ustawie przewi-
dzianych, do czêœci sk³adowych gruntu 
nale¿¹ w szczególnoœci budynki i inne 
urz¹dzenia trwale z gruntem zwi¹zane, 
jak równie¿ drzewa i inne roœliny od 
chwili zasadzenia lub zasiania.” 

. 

W jaki sposób definiowane s¹ 
granice przestrzenne nieru-
chomoœci?

(uwaga: nie 
przestrzeni!)

(uwaga: rze-
czami w rozumieniu niniejszego ko-
deksu s¹ tylko przedmioty materialne – 
art.45)

(uwaga: z³o¿e mo¿e byæ przed-
miotem odrêbnej w³asnoœci – w³asnoœci 
górniczej)

(uwaga: z³o¿e 
jest zawsze czêœci¹ gruntu i nie zawsze 
jest czêœci¹ sk³adow¹ nieruchomoœci)

(pytanie: czy z³o¿e w rozumieniu k.c. jest 
przedmiotem?)

(uwaga: 
nie zosta³y tu wymienione z³o¿a 
kopalin!)

Art. 50 brzmi: „Za czêœci sk³adowe 
nieruchomoœci uwa¿a siê tak¿e prawa 
zwi¹zane z jej w³asnoœci¹.” 

.

Art. 140 k.c. mówi „W granicach 
okreœlonych przez ustawy 

 
i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w³aœ-
ciciel mo¿e, z wy³¹czeniem innych osób, 
korzystaæ z rzeczy zgodnie ze spo³eczno– 
gospodarczym przeznaczeniem swego 
prawa, w szczególnoœci mo¿e pobieraæ 
po¿ytki i inne dochody z rzeczy. W tych 
samych granicach mo¿e rozporz¹dzaæ 
rzecz¹.” 

Z kolei art. 143 stwierdza „W grani-
cach okreœlonych przez spo³eczno–gos-
podarcze przeznaczenie gruntu w³asnoœæ 
gruntu rozci¹ga siê na przestrzeñ nad 
i pod jego powierzchni¹”. 

Z zapisu tego nale¿y wnioskowaæ, ¿e 
granice przestrzenne nieruchomoœci 
zale¿¹ od spo³eczno-gospodarczego 
przeznaczenia gruntu, które okreœla 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Zatem w³aœciciel nieru-
chomoœci gruntowej ze z³o¿em kopaliny 
nie objêtej w³asnoœci¹ górnicz¹, znaj-
duj¹cej siê w granicach przestrzennych 
tej nieruchomoœci, mo¿e w pe³ni rea-
lizowaæ swoje prawa, a w szczególnoœci 
mo¿e nim rozporz¹dzaæ (sprzedaæ, 
wydzier¿awiæ itp.); wycena obejmuje 
grunt ze z³o¿em.

Ponadto nale¿y wyraŸnie rozró¿niæ 
pojêcia:
! granice przestrzenne prawa w³asnoœci 

nieruchomoœci,
! granice z³o¿a kopaliny wskazane 

w dokumentacji geologicznej objête 
prawem w³asnoœci gruntu, 

! granice z³o¿a kopaliny objête prawem 
w³asnoœci górniczej przys³uguj¹cego 
Skarbowi Pañstwa.

Zatem w³asnoœæ górnicza dotyczy 
konkretnego z³o¿a kopalin; nie jest 
zwi¹zana z w³asnoœci¹ nieruchomoœci 
gruntowej; jest to prawo ustanowione na 
z³o¿u, a nie na nieruchomoœci. Granicami 
przestrzennymi nieruchomoœci mo¿e byæ 
objête ca³e z³o¿e, czêœæ z³o¿a lub te¿ 
z³o¿e mo¿e byæ zlokalizowane poza 
granicami przestrzennymi nierucho-
moœci.

Nale¿y dodaæ, ¿e czêœci górotworu 
po³o¿one poza granicami przestrzen-
nymi nieruchomoœci gruntowej objête s¹ 

(uwaga: z³o-
¿e objête prawem w³asnoœci nierucho-
moœci jest zawsze jej czêœci¹ sk³adow¹!)

(uwaga: w tym 
nale¿y rozumieæ przez ustawê pgig)

Treœæ i wykonywanie prawa 
w³asnoœci

w³asnoœci¹ górnicz¹ przys³uguj¹c¹ Skar-
bowi Pañstwa (art. 10.4).

Art. 12 ust 1. wskazuje na uprawnie-
nia Skarbu Pañstwa: „W granicach 
okreœlonych przez ustawy Skarb Pañ-
stwa, z wy³¹czeniem innych osób, mo¿e 
korzystaæ z przedmiotu w³asnoœci gór-
niczej albo rozporz¹dzaæ swoim prawem 
wy³¹cznie przez ustanowienie u¿yt-
kowania górniczego.” 

.

Uprawnienia Skarbu Pañstwa w za-
kresie wynikaj¹cym z w³asnoœci gór-
niczej w odniesieniu do dzia³alnoœci, 
która wymaga koncesji, wykonuj¹ w³aœ-
ciwe organy koncesyjne, a w przypadku 
dzia³alnoœci która nie wymaga koncesji 
wykonuj¹ zarz¹dy województw.

W nowej ustawie rezygnuje siê z kon-
cesjonowania poszukiwania (rozpoz-
nawania) z³ó¿ nieobjêtych w³asnoœci¹ 
górnicz¹, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e 
dostatecznym instrumentem nadzoru jest 
decyzja zatwierdzaj¹ca projekt robót 
geologicznych. Uzasadnieniem jest te¿ 
zmniejszenie obci¹¿enia finansowego 
(np. w przypadku w³aœciciela nieru-
chomoœci, który chce rozpoznaæ z³o¿a 
kopalin stanowi¹cych jego w³asnoœæ 
w celu oszacowania wartoœci nierucho-
moœci).

Ustanowienie u¿ytkowania górni-
czego nastêpuje w drodze umowy zawar-
tej na piœmie pod rygorem niewa¿noœci. 
Umowê zawiera siê na czas oznaczony, 
nie d³u¿szy ni¿ 50 lat, okreœlaj¹c wyna-
grodzenie z tytu³u jego ustanowienia 
oraz sposób jego zap³aty. Wynagrodzenie 
z tytu³u ustanowienia u¿ytkowania gór-
niczego stanowi dochód bud¿etu pañ-
stwa.

Ustanowienie u¿ytkowania górni-
czego mo¿e byæ poprzedzone przetar-
giem. O zamiarze ustanowienia u¿ytko-
wania górniczego w drodze przetargu 
organ koncesyjny ka¿dorazowo powia-
damia w drodze obwieszczenia.

Ponadto obowi¹zuje zasada, ¿e ten, 
kto rozpozna³ z³o¿e kopaliny, stanowi¹ce 
przedmiot w³asnoœci górniczej i udoku-
mentowa³ je w stopniu umo¿liwiaj¹cym 
sporz¹dzenie projektu zagospodaro-
wania z³o¿a oraz uzyska³ decyzjê 
zatwierdzaj¹c¹ dokumentacjê geologicz-
n¹ tego z³o¿a, mo¿e ¿¹daæ ustanowienia 
na jego rzecz u¿ytkowania górniczego 
z pierwszeñstwem przed innymi.

(uwaga: realizacja 
celu publicznego nastêpuje w oparciu 
o zapis ustawy ogn art. 6 pkt 8 „Celami 
publicznymi s¹ poszukiwanie, rozpoz-
nawanie z³ó¿ kopalin objêtych w³as-
noœci¹ górnicz¹”)
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W granicach okreœlonych przez 
ustawy oraz przez umowê o ustano-
wienie u¿ytkowania górniczego u¿ytko-
wnik górniczy, w celu wykonywania 
dzia³alnoœci regulowanej ustaw¹, mo¿e, 
z wy³¹czeniem innych osób, korzystaæ 
z przestrzeni objêtej tym u¿ytkowaniem. 
Obiekty, urz¹dzenia oraz instalacje 
wzniesione w przestrzeni objêtej u¿ytko-
waniem górniczym stanowi¹ w³asnoœæ 
u¿ytkownika górniczego. W³asnoœæ ta 
jest prawem zwi¹zanym z u¿ytkowaniem 
górniczym.

Je¿eli cudza nieruchomoœæ lub jej 
czêœæ jest niezbêdna do wykonywania 
dzia³alnoœci regulowanej ustaw¹, przed-
siêbiorca mo¿e ¿¹daæ umo¿liwienia 
korzystania z tej nieruchomoœci lub jej 
czêœci przez czas oznaczony, za wyna-
grodzeniem (korzystanie nie mo¿e obej-
mowaæ prawa do pobierania po¿ytków 
z nieruchomoœci) – art. 18 ust. 1 i 2.

Je¿eli na skutek ograniczenia prawa 
nieruchomoœæ lub jej czêœæ nie nadaje siê 
do wykorzystania na dotychczasowe cele, 
w³aœciciel (u¿ytkownik wieczysty) mo¿e 
¿¹daæ, aby przedsiêbiorca dokona³ jej 
wykupu (w sprawach spornych rozstrzy-
gaj¹ s¹dy powszechne) – art. 18 ust.3.

Jest to praktycznie nowy sposób czaso-
wego wyw³aszczenia z nieruchomoœci, 
b¹dŸ przymusowej dzier¿awy o ograni-
czonym zakresie, bo nie obejmuj¹cy 
prawa do pobierania po¿ytków z nieru-
chomoœci.

Nowoœci¹ s¹ te¿ przepisy dotycz¹ce 
relacji pomiêdzy przedsiêbiorc¹ a w³aœ-
cicielem nieruchomoœci w zakresie ko-
palin stanowi¹cych podstawowe noœniki 
energii. 

Przedsiêbiorca, który uzyska³ kon-
cesjê na wydobywanie wêglowodorów, 
wêgla kamiennego, wêgla brunatnego 
lub podziemne bezzbiornikowe magazy-
nowanie wêglowodorów, mo¿e ¿¹daæ 
wykupu nieruchomoœci lub jej czêœci 
po³o¿onej w obszarze górniczym, w za-
kresie niezbêdnym do wykonywania za-
mierzonej dzia³alnoœci (art.19.1). Mamy 
tu do czynienia z mo¿liwoœci¹ prowa-
dzenia procedury wyw³aszczeniowej na 
rzecz prywatnego podmiotu (postêpowa-
nie to reguluje uogn).

Przepis art. 18 i 19 stwarzaj¹ du¿e 
mo¿liwoœci dla przedsiêbiorców, bo-
wiem procedura ta dotyczy:
! nie tylko w³asnoœci górniczej, ale 

wszelkiej dzia³alnoœci regulowanej 
ustaw¹,

Uwaga:

! nie tylko wy³¹cznie nieruchomoœci 
bezpoœrednio zwi¹zanych z dzia³al-
noœci¹ regulowan¹ ustaw¹, ale tak¿e 
s¹siaduj¹cych, gdyby by³y „niezbê-
dne” do wykonywania tej dzia³alnoœci.

Dzia³alnoœæ w zakresie: poszukiwa-
nia lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin, 
(o których mowa w art.10 ust.1), wydo-
bywania kopalin ze z³ó¿, podziemnego 
bezzbiornikowego magazynowania sub-
stancji oraz podziemnego sk³adowania 
odpadów mo¿e byæ wykonywana po 
uzyskaniu koncesji. W sprawach nieure-
gulowanych w niniejszej ustawie do 
koncesjonowania dzia³alnoœci, o której 
mowa wy¿ej, stosuje siê przepisy 
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. 
Koncesji udziela siê na czas oznaczony, 
nie krótszy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 
50 lat, chyba ¿e przedsiêbiorca z³o¿y³ 
wniosek o udzielenie koncesji na czas 
krótszy. Koncesja uprawnia do wykony-
wania dzia³alnoœci gospodarczej w ozna-
czonej przestrzeni.

Koncesja okreœla: 

1) rodzaj i sposób wykonywania za-
mierzonej dzia³alnoœci;

2) przestrzeñ, w granicach której ma 
byæ wykonywana zamierzona dzia-
³alnoœæ;

3) czas obowi¹zywania koncesji;
4) termin rozpoczêcia dzia³alnoœci 

okreœlonej koncesj¹, a w razie 
potrzeby – przes³anki, których 
spe³nienie oznacza rozpoczêcie 
dzia³alnoœci.

Koncesja na poszukiwanie lub roz-
poznawanie z³o¿a kopaliny okreœla 
równie¿:
1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych 

prac geologicznych;
2) zakres i harmonogram przekazy-

wania informacji geologicznych 
i próbek uzyskanych w wyniku 
wykonywania robót geologicznych;

3) wysokoœæ op³aty za dzia³alnoœæ 
okreœlon¹ w koncesji.

Koncesja na wydobywanie kopa-
liny ze z³o¿a, podziemne bezzbiorni-
kowe magazynowanie substancji albo 
podziemne sk³adowanie odpadów 
wyznacza równie¿ granice obszaru 
i terenu górniczego. Podstaw¹ wyzna-
czenia granic obszaru górniczego jest 
dokumentacja geologiczna i projekt 
zagospodarowania z³o¿a.

Zasady koncesjonowania

(uwaga: jej treœæ 
stanowi wa¿ne Ÿród³o informacji dla 
rzeczoznawcy maj¹tkowego !)

Je¿eli nie zagra¿a to prawid³owemu 
wykorzystaniu z³o¿a, obszar górniczy 
wyznaczony w koncesji na wydobywa-
nie kopaliny ze z³o¿a mo¿e obejmowaæ 
czêœæ z³o¿a.

Koncesja na wydobywanie kopa-
liny ze z³o¿a mo¿e okreœlaæ:
1) minimalny stopieñ wykorzystania 

zasobów z³o¿a oraz przedsiêwziêcia 
niezbêdne w zakresie racjonalnej 
gospodarki z³o¿em; 

2) warunki wt³aczania do górotworu 
wód pochodz¹cych z odwodnienia 
wyrobisk górniczych, wód z³o¿o-
wych, wykorzystanych wód lecz-
niczych, wód termalnych i solanek; 
w takim przypadku nie stosuje siê 
przepisów o korzystaniu z wód oraz 
o op³atach za korzystanie ze œrodo-
wiska.

Obszar górniczy podlega wpisowi 
do rejestru obszarów górniczych. 
Wpisu dokonuje siê z urzêdu, na pod-
stawie decyzji wydawanych przez organ 
koncesyjny. Rejestr obszarów górni-
czych prowadzi pañstwowa s³u¿ba 
geologiczna. Granice obszaru i terenu 
górniczego okreœlonego w koncesji pod-
legaj¹ og³oszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjêty w gminie.

Prace geologiczne z zastosowaniem 
robót geologicznych mog¹ byæ wyko-
nywane tylko na podstawie projektu 
robót geologicznych. Projekt robót ge-
ologicznych okreœla w szczególnoœci: 
1) cel zamierzonych robót oraz sposób 

jego osi¹gniêcia;
2) rodzaj dokumentacji geologicznej 

maj¹cej powstaæ w wyniku robót 
geologicznych;

3) harmonogram robót geologicznych;
4) przestrzeñ, w obrêbie której maj¹ 

byæ wykonywane roboty geolo-
giczne;

5) przedsiêwziêcia konieczne ze wzglê-
du na ochronê œrodowiska, w tym 
wód podziemnych, sposób likwi-
dacji wyrobisk, otworów wier-
tniczych, rekultywacji gruntów, 
a tak¿e czynnoœci maj¹ce na celu 
zapobie¿enie szkodom powsta³ym 
wskutek wykonywania zamierzo-
nych robót. 

Projekt robót geologicznych, których 
wykonywanie nie wymaga uzyskania 
koncesji, zatwierdza organ administracji 
geologicznej w drodze decyzji.

Projektowanie i wykonywa-
nie prac geologicznych
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Dokumentacja geologiczna 
i  informacja geologiczna

Dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a 
kopaliny

Wyniki prac geologicznych, wraz 
z ich interpretacj¹, okreœleniem stopnia 
osi¹gniêcia zamierzonego celu wraz 
z uzasadnieniem, przedstawia dokumen-
tacja geologiczna. Szczegó³owe wyma-
gania dotycz¹ce sporz¹dzenia doku-
mentacji geologicznej z³o¿a kopaliny 
okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Œrodo-
wiska z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz.U. 
2005 Nr 291 poz.1712) w sprawie doku-
mentacji geologicznej z³o¿a kopaliny. 
Dokumentacjê geologiczn¹ stanowi¹ 
nastêpuj¹ce rodzaje dokumentacji:
1) geologiczna z³o¿a kopaliny 

;
2) hydrogeologiczna;
3) geologiczno–in¿ynierska;
4) inne ni¿ okreœlone w pkt 1–3.

 sporz¹dza siê w celu okreœlenia 
jego granic, zasobów geologicznych, 
warunków wystêpowania oraz okreœle-
nia mo¿liwoœci wydobycia kopaliny ze 
z³o¿a. Dokumentacja geologiczna z³o-
¿a kopaliny okreœla w szczególnoœci:
1) rodzaj, iloœæ i jakoœæ kopaliny, 

w tym przez przedstawienie infor-
macji dotycz¹cych kopalin towa-
rzysz¹cych i wspó³wystêpuj¹cych 
u¿ytecznych pierwiastków œlado-
wych oraz wystêpuj¹cych w z³o¿u 
substancji szkodliwych dla œrodo-
wiska;

2) po³o¿enie z³o¿a, jego budowê 
geologiczn¹, formê i granice;

3) elementy œrodowiska otaczaj¹cego 
z³o¿e;

4) hydrogeologiczne i inne geolo-
giczno-górnicze warunki wystê-
powania  z³o¿a;

5) stan zagospodarowania powierz-
chni w rejonie udokumentowanego 
z³o¿a;

6) graniczne wartoœci parametrów 
definiuj¹cych z³o¿e i jego granice.

Zgodnie z zapisami rozporz¹dzenia:

W dokumentacji geologicznej z³o¿a 
kopaliny przedstawia siê z³o¿e w jego 
naturalnych granicach lub jego wydzie-
lonej czêœci, je¿eli przewiduje siê, ¿e 
eksploatacja wydzielonej czêœci z³o¿a 
kopaliny nie zagrozi racjonalnemu 
wykorzystaniu z³o¿a kopaliny i z³ó¿ 
s¹siednich. Zawiera ona wyniki wczeœ-
niej przeprowadzonych prac geolo-
gicznych w przestrzeni okreœlonej 
w dokumentacji.

(uwaga: 
jest podstawowym i najbogatszym 
Ÿród³em informacji o z³o¿ach kopalin 
dla rzeczoznawcy maj¹tkowego)

Dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a 
kopaliny sporz¹dza siê z podzia³em na 
czêœci tekstow¹, graficzn¹ i tabelarycz-
n¹, niezale¿nie od kategorii rozpoznania 
z³o¿a.

  zawiera zesta-
wienie zasobów geologicznych z³o¿a 
kopaliny wed³ug kategorii rozpoznania, 
kartê informacyjn¹ z³o¿a kopaliny, kartê 
informacyjn¹ dokumentacji geologicz-
nej z³o¿a kopaliny, zestawienie dat i nu-
merów decyzji lub zawiadomieñ o przy-
jêciu wczeœniejszych dokumentacji ge-
ologicznych z³o¿a kopaliny i dodatków 
do dokumentacji oraz czêœæ opisow¹ 
z podzia³em na nastêpuj¹ce rozdzia³y:
a) wstêp – wskazuj¹cy cel sporz¹-

dzenia dokumentacji geologicznej 
z³o¿a kopaliny (dodatku do doku-
mentacji geologicznej z³o¿a kopa-
liny),

b) po³o¿enie administracyjne z³o¿a 
kopaliny, charakterystyka geogra-
ficzna po³o¿enia z³o¿a kopaliny 
(po³o¿enie z³o¿a kopaliny, zagos-
podarowanie terenu, charakterys-
tyka stanu œrodowiska i jego ochro-
ny, stanu zagospodarowania z³o¿a 
kopaliny i jego otoczenia),

c) opis stanu rozpoznania z³o¿a ko-
paliny oraz opis sposobu wykonania 
prac geologicznych, a w z³o¿ach 
eksploatowanych – opis stanu 
eksploatacji z³o¿a kopaliny,

d) warunki geologiczne wystêpo-
wania z³o¿a kopaliny (stratygrafia, 
tektonika),

e) charakterystyka geologiczna z³o-
¿a kopaliny, jego po³o¿enia, formy, 
budowy, w z³o¿ach wêglowodorów 
z wyj¹tkiem metanu wystêpuj¹cego 
w z³o¿ach wêgla kamiennego, 
równie¿ charakterystyka ich w³aœ-
ciwoœci zbiornikowych, w z³o¿ach 
metanu wystêpuj¹cego w z³o¿ach 
wêgla kamiennego – charak-
terystyka metanonoœnoœci wêgla 
i serii wêglonoœnej,

f) charakterystyka rodzaju i jakoœci 
kopaliny g³ównej, kopalin towa-
rzysz¹cych, wspó³wystêpuj¹cych 
u¿ytecznych pierwiastków œlado-
wych i kopaliny wspó³wystêpuj¹cej 
wydobytej ze z³o¿a wêglowodorów, 
w³asnoœci technologiczne kopalin 
oraz okreœlenie mo¿liwych kierun-
ków ich wykorzystania,

g) wyniki badañ i charakterystyka 
warunków geologiczno–górni-
czych z³o¿a kopaliny, w szczegól-
noœci hydrogeologicznych, geolo-

Czêœæ tekstowa dokumentacji geolo-
gicznej z³o¿a kopaliny

giczno–in¿ynierskich, gazowych 
i geotermicznych w zakresie nie-
zbêdnym do projektowania, prowa-
dzenia i zakoñczenia eksploatacji 
oraz wykorzystania terenu po 
zakoñczeniu dzia³alnoœci górniczej 
i jego rekultywacji, a w z³o¿ach 
przewidzianych do podziemnego 
bezzbiornikowego magazynowania 
substancji i podziemnego sk³ado-
wania odpadów – w zakresie 
niezbêdnym do projektowania 
takiej dzia³alnoœci,

h) przedstawienie danych doty-
cz¹cych budowy z³o¿a kopaliny, 
warunków jego wystêpowania, 
jakoœci kopaliny i w³aœciwoœci ska³ 
otaczaj¹cych, które powinny byæ 
uwzglêdnione przy ocenie wp³ywu 
eksploatacji na œrodowisko, wystê-
puj¹cych w z³o¿u kopaliny sub-
stancji szkodliwych dla œrodowiska, 
oraz charakterystykê w³aœciwoœci 
rekultywacyjnych ska³ p³onnych, 
których wydobycie mo¿e byæ prze-
widywane,

i) sposób okreœlenia granic z³o¿a 
kopaliny i jego parametrów przy-
jêtych do obliczenia zasobów, uza-
sadnienie wyboru metody obli-
czenia zasobów oraz przyjêty 
sposób ich klasyfikacji z uwagi na 
stopieñ rozpoznania z³o¿a kopaliny,

j) przedstawienie zasobów z³o¿a ko-
paliny g³ównej z podzia³em na za-
soby spe³niaj¹ce graniczne war-
toœci parametrów definiuj¹cych 
z³o¿e – bilansowe – i niespe³niaj¹ce 
– pozabilansowe (w przypadku ich 
dokumentowania) – oraz kopalin 
towarzysz¹cych, kopaliny wspó³-
wystêpuj¹cej wydobytej ze z³o¿a 
wêglowodorów, wspó³wystêpu-
j¹cych u¿ytecznych pierwiastków 
œladowych, wraz z ocen¹ dok³ad-
noœci ich oszacowania,

k) rozliczenie zasobów z³o¿a kopa-
liny w stosunku do zasobów wczeœ-
niej dokumentowanych i objaœ-
nienie stwierdzonych ró¿nic,

l) warunki ochrony z³o¿a kopaliny, 
okreœlenie obszaru wymagaj¹cego 
ochrony przed dzia³aniem uniemo¿-
liwiaj¹cym zagospodarowanie z³o-
¿a kopaliny oraz okreœlenie szcze-
gó³owych wymagañ odnoœnie do 
racjonalnej eksploatacji i w³aœ-
ciwego wykorzystania kopalin 
wystêpuj¹cych w z³o¿u,

³) spis literatury i materia³ów archi-
walnych wykorzystanych do opra-
cowania dokumentacji.
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Za³¹czniki do czêœci tekstowej obej-
muj¹ce:
a) omówienie historii badañ i eks-

ploatacji z³o¿a kopaliny,
b) omówienie wykonanych prac ge-

ologicznych i badañ specjalistycz-
nych,

c) wyniki badañ specjalistycznych, 
w przypadku badañ geofizycznych 
– w formie informatycznych noœ-
ników danych, podaj¹cych loka-
lizacjê prac, dane Ÿród³owe oraz 
dane przetworzone,

d) przedstawienie wykonanych badañ 
statystycznych lub geostatystycz-
nych i ich wyników,

e) kopie dokumentów, których treœæ 
ma znaczenie dla opracowanej 
dokumentacji geologicznej z³o¿a 
kopaliny, w tym decyzji zatwier-
dzaj¹cych dokumentacjê geolo-
giczn¹ z³o¿a kopaliny i dodatki do 
dokumentacji, zawiadomieñ o przy-
jêciu dokumentacji geologicznej 
z³o¿a kopaliny i dodatków do 
dokumentacji, koncesji lub decyzji 
zatwierdzaj¹cych projekty prac 
geologicznych lub robót geolo-
gicznych,

f) dowód istnienia prawa do wyko-
rzystania informacji geologicz-
nej, na podstawie której sporz¹-
dzono dokumentacjê geologiczn¹ 
z³o¿a kopaliny.

  – stanowi¹ nastê-
puj¹ce mapy i przekroje geologiczne:
1) mapa lokalizacji z³o¿a kopaliny 

sporz¹dzona na mapie topograficz-
nej, w zale¿noœci od wielkoœci z³o-
¿a, w skali od 1:10 000 do 1:50 000;

2) mapa sytuacyjno-wysokoœciowa 
pozyskana z pañstwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, 
sporz¹dzona w skali umo¿li-
wiaj¹cej szczegó³owe przedsta-
wienie dokumentowanego obszaru 
z³o¿a kopaliny oraz miejsc wyko-
nania badañ na jego terenie, 
a w szczególnoœci otworów wiert-
niczych i badañ geofizycznych;

3) mapa geologiczno-gospodarcza 
lub mapa geoœrodowiskowa re-
jonu wystêpowania z³o¿a kopa-
liny, przedstawiaj¹ca sk³adniki 
œrodowiska podlegaj¹ce ochronie, 
sporz¹dzona w skali 1:50 000 lub 
1:25 000 dostosowanej do wielkoœci 
z³o¿a, z podaniem po³o¿enia z³o¿a;

4) mapy ilustruj¹ce budowê z³o¿a 
kopaliny, niezbêdne do scharak-
teryzowania jego formy, sposobu 
u³o¿enia, budowy i jakoœci kopa-
liny;

Czêœæ graficzn¹ dokumentacji geolo-
gicznej z³o¿a kopaliny

5) mapy obliczenia zasobów z³o¿a 
kopaliny;

6) mapy i przekroje geologiczne, 
a w zale¿noœci od potrzeb – równie¿ 
hydrogeologiczne, geologiczno- 
in¿ynierskie, gazonoœnoœci i geoter-
miczne;

7) profile otworów wiertniczych, pro-
file geologiczne wyrobisk roz-
poznawczych i wybranych wyro-
bisk górniczych w przypadku 
czynnych zak³adów górniczych.

 zawiera:
1) wyniki badañ rodzaju i jakoœci 

kopaliny;
2) obliczenia zasobów kopaliny 

w poszczególnych czêœciach z³o¿a 
lub blokach obliczeniowych;

3) zbiorcze zestawienie zasobów 
z³o¿a kopaliny;

4) zestawienie wspó³rzêdnych p³as-
kich prostok¹tnych w pañstwowym 
systemie odniesieñ przestrzennych:
a) punktów za³amania granic ob-

szaru dokumentowanego,
b) wykonanych otworów wier-

tniczych.

Dokumentacja geologiczna z³ó¿ ko-
palin, na wydobywanie których koncesji 
udziela starosta (tj. spe³nione s¹ wyma-
gania okreœlone w art.22 ust.2) posiada 
uproszczony charakter (§9 cytowanego 
wy¿ej Rozporz¹dzenia).

W dokumentacjach geologicznych 
z³ó¿ kopalin sta³ych stosuje siê nastêpu-
j¹ce kategorie rozpoznania z³o¿a: D, C2, 
C1, B, A.

Rozpoznanie z³o¿a kopaliny lub 
jego czêœci w poszczególnych katego-
riach powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce 
wymagania:
1) w kategorii D – granice z³o¿a kopa-

liny, jego budowê geologiczn¹ i prze-
widywane zasoby okreœla siê na 
podstawie istniej¹cych, dostêpnych 
danych geologicznych, w szcze-
gólnoœci odosobnionych wyrobisk 
lub ods³oniêæ naturalnych, inter-
pretacji geologicznej danych geofi-
zycznych przy zastosowaniu ekstra-
polacji, przy czym b³¹d oszaco-
wania œrednich wartoœci parame-
trów z³o¿a i zasobów mo¿e prze-
kraczaæ 40%;

2) w kategorii C2 – granice z³o¿a 
kopaliny okreœla siê na podstawie 

Czêœæ tabelaryczna dokumentacji 
geologicznej z³o¿a kopaliny

Kategorie rozpoznania z³o¿a 
w dokumentacji geologicznej
(uwaga: bardzo wa¿na informacja dla 
rzeczoznawcy maj¹tkowego) 

danych z wyrobisk, ods³oniêæ natu-
ralnych lub badañ geofizycznych 
metod¹ interpolacji lub odpo-
wiednio uzasadnionej ekstrapolacji; 
poznane s¹ g³ówne cechy formy, 
budowy i tektoniki z³o¿a; wstêpnie 
s¹ okreœlone warunki geologiczno– 
górnicze eksploatacji; jakoœæ kopa-
liny jest rozpoznana na podstawie 
systematycznego opróbowania 
w pe³nym zakresie mo¿liwych za-
stosowañ kopaliny, przy czym b³¹d 
oszacowania œrednich wartoœci 
parametrów z³o¿a i zasobów nie 
mo¿e przekraczaæ 40%; 

3) w kategorii C1 – granice z³o¿a 
kopaliny okreœla siê na podstawie 
danych z wyrobisk rozpoznaw-
czych, z ods³oniêæ naturalnych lub 
badañ geofizycznych metod¹ 
interpolacji lub w ograniczonym 
stopniu ekstrapolacji; stopieñ roz-
poznania z³o¿a jest wystarczaj¹cy 
do opracowania projektu zagos-
podarowania z³o¿a, w tym do 
szczegó³owego okreœlenia formy, 
budowy, tektoniki z³o¿a i jakoœci 
kopaliny w z³o¿u, warunków 
geologiczno–górniczych eksplo-
atacji oraz do dokonania oceny 
wp³ywu przewidywanej eksplo-
atacji na œrodowisko, przy czym 
b³¹d oszacowania œrednich war-
toœci parametrów z³o¿a i zasobów 
nie mo¿e przekraczaæ 30%;

4) w kategorii B – granice z³o¿a 
kopaliny okreœla siê w sposób 
uœciœlony na podstawie specjalnie 
wykonanych w tym celu wyrobisk 
rozpoznawczych lub badañ geo-
fizycznych, wymagane jest okreœ-
lenie formy i budowy z³o¿a, 
korelacji warstw, podstawowych 
cech tektoniki w sposób jedno-
znaczny, jakoœæ i w³asnoœci tech-
nologiczne kopaliny powinny byæ 
potwierdzone wynikami prób 
w skali pó³technicznej lub prze-
mys³owej, przy czym b³¹d oszaco-
wania œrednich wartoœci para-
metrów z³o¿a i zasobów nie mo¿e 
przekraczaæ 20%;

5) w kategorii A – z³o¿e kopaliny jest 
rozpoznane w stopniu umo¿li-
wiaj¹cym bie¿¹ce planowanie 
i prowadzenie jego eksploatacji 
przy mo¿liwie najwy¿szym stopniu 
wykorzystania zasobów; wyma-
gane jest okreœlenie formy i budowy 
z³o¿a, tektoniki, zasobów na pod-
stawie danych z wyrobisk udos-
têpniaj¹cych, przygotowawczych 
i eksploatacyjnych, rodzaju, jakoœci 
kopaliny i jej w³aœciwoœci tech-
nologicznych na podstawie syste-
matycznego opróbowania wyrobisk 



i danych z bie¿¹cej produkcji, przy 
czym b³¹d oszacowania œrednich 
wartoœci parametrów z³o¿a i za-
sobów w poszczególnych blokach 
nie mo¿e przekraczaæ 10%.

Z kolei w dokumentacjach geolo-
gicznych z³ó¿ wêglowodorów i metanu 
wystêpuj¹cego jako kopalina towa-
rzysz¹ca w z³o¿ach wêgla kamiennego, 
stosuje siê tylko trzy kategorie rozpoz-
nania A, B i C.

W dodatku do dokumentacji geolo-
gicznej eksploatowanego z³o¿a kopaliny 
sta³ej, poza wynikami prac geologicz-
nych wykonanych w celu udokumento-
wania z³o¿a, uwzglêdnia siê dane za-
warte w dokumentacji mierniczo–geolo-
gicznej zak³adu górniczego, wyniki 
bie¿¹cego opróbowania z³o¿a kopaliny 
oraz wyniki badañ specjalistycznych, 
zw³aszcza hydrogeologicznych, geolo-
giczno–in¿ynierskich, gazowych, geo-
termicznych oraz pozosta³e informacje 
niezbêdne do planowania wykorzystania 
terenu po zakoñczeniu dzia³alnoœci 
górniczej i jego rekultywacji.

Udokumentowane z³o¿a kopalin, 
ujawnia siê w:
! studiach uwarunkowañ i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gmin;

! miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego;

! planach zagospodarowania przestrzen-
nego województwa.

W terminie do 2 lat od dnia zatwier-
dzenia dokumentacji geologicznej przez 
w³aœciwy organ administracji geolo-
gicznej obszar udokumentowanego 
z³o¿a kopalin obowi¹zkowo wprowadza 
siê do studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy.

Prawo do informacji geologicznej 
przys³uguje Skarbowi Pañstwa. Temu, 
kto, ponosz¹c koszt prac prowadzonych 
w wyniku decyzji wydanych na podsta-
wie ustawy, uzyska³ informacjê geolo-
giczn¹, przys³uguje prawo do nieodp³at-
nego korzystania z niej. Korzystanie 
z informacji geologicznej, do której 
prawa przys³uguj¹ Skarbowi Pañstwa, 

Dodatek do dokumentacji

�ród³a ujawnienia udoku-
mentowanych z³ó¿ kopalin

Prawo do dokumentacji ge-
ologicznej 

w celu wykonywania dzia³alnoœci w za-
kresie: wydobywania kopalin ze z³ó¿, 
podziemnego bezzbiornikowego ma-
gazynowania substancji oraz pod-
ziemnego sk³adowania odpadów oraz 
w jakim wymagane jest pozwolenie 
wodno prawne – nastêpuje, w drodze 
umowy, za wynagrodzeniem. Szcze-
gó³owe uregulowania w tym zakresie 
podaj¹ art. 98–100 ustawy pgig.

Przedsiêbiorca górniczy jest zobo-
wi¹zany do prowadzenia ewidencji 
zasobów z³o¿a kopaliny, ustalaj¹c ich 
zmiany spowodowane:
1) dok³adniejszym rozpoznaniem z³o-

¿a;
2) eksploatacj¹ z³o¿a i powsta³ymi 

wskutek niej stratami;
3) zmian¹ granic lub podzia³em z³o¿a;
4) wymaganiami ochrony œrodowiska 

albo bezpieczeñstwa pracy, w tym 
ograniczeniami wp³ywaj¹cymi na 
dopuszczalnoœæ eksploatacji z³o¿a;

5) przeklasyfikowaniem geologicz-
nych zasobów bilansowych do 
pozabilansowych, zasobów poza-
bilansowych do bilansowych, 
przemys³owych do nieprzemys³o-
wych, zasobów nieprzemys³owych 
do przemys³owych lub do strat, albo 
strat do zasobów przemys³owych.

Operat ewidencyjny zasobów z³o¿a 
kopaliny sporz¹dza siê corocznie, w ter-
minie do dnia 28 lutego, wed³ug stanu na 
dzieñ 31 grudnia poprzedniego roku. 
W operacie ewidencyjnym uwzglêdnia 
siê w szczególnoœci dane dotycz¹ce tych 
czêœci z³o¿a kopaliny, których wydoby-
cie nie jest technicznie mo¿liwe lub nie 
jest gospodarczo uzasadnione. Operat 
ewidencyjny sporz¹dza siê na podstawie:
1) obmiaru wyrobisk – dla zasobów 

z³ó¿ kopalin sta³ych;
2) pomiarów wydajnoœci odwiertów – 

dla zasobów z³ó¿ kopalin gazowych 
i p³ynnych.

Operat ewidencyjny do³¹cza siê do 
posiadanego egzemplarza dokumentacji 
geologicznej oraz projektu zagospoda-
rowania z³o¿a. Przedsiêbiorca sporz¹-
dza, na podstawie operatu ewidencyj-
nego, informacjê o zmianach zasobów 
z³o¿a kopaliny i corocznie, w terminie do 
dnia 15 marca, przekazuje j¹ w³aœciwe-
mu organowi koncesyjnemu oraz pañ-
stwowej s³u¿bie geologicznej. Zawiera 
ona dane dotycz¹ce stanu zasobów z³o¿a 
kopaliny, przyrostów oraz ubytków 

Ewidencja i bilans zasobów 
kopalin

w tych zasobach. Przedsiêbiorca zobo-
wi¹zany jest przechowywaæ operaty 
ewidencyjne przez 5 lat od koñca roku 
kalendarzowego, w którym koncesja 
utraci³a moc.

Na podstawie dokumentacji geolo-
gicznej oraz ewidencji zasobów z³ó¿ 
kopalin pañstwowa s³u¿ba geologiczna co-
rocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, 
sporz¹dza krajowy bilans zasobów z³ó¿ 
kopalin.

Aktem wykonawczym w tym zakresie 
do Ustawy jest Rozporz¹dzenie Ministra 
Œrodowiska z 15.11.2011r. w sprawie 
operatu ewidencyjnego oraz wzorów 
informacji o zmianach zasobów z³o¿a 
kopaliny (Dz.U. 2011r. Nr 262 poz.1568).

Przedsiêbiorca, który uzyska³ kon-
cesjê na:
a) poszukiwanie lub rozpoznawanie 

z³ó¿ kopalin, wnosi op³atê jedno-
razow¹ ustalan¹ w koncesji jako 
iloczyn stawki op³aty oraz wyra-
¿onej w kilometrach kwadratowych 
powierzchni terenu objêtego kon-
cesj¹;

b) na wydobywanie kopaliny ze z³o¿a, 
wnosi op³atê eksploatacyjn¹ usta-
lan¹ jako iloczyn jej stawki oraz 
iloœci kopaliny wydobytej, ze z³o¿a 
bilansowego i pozabilansowego, 
w okresie rozliczeniowym. 

Stawki op³at eksploatacyjnych dla po-
szczególnych rodzajów kopalin okreœla 
za³¹cznik do ustawy.

Dzia³alnoœæ wykonywana bez wyma-
ganej koncesji albo bez zatwierdzonego 
projektu robót geologicznych podlega 
op³acie podwy¿szonej. Op³atê podwy¿-
szon¹ za:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie 

z³ó¿ kopalin okreœlonych w art.10 
ust.1, ustala siê w wysokoœci 50000z³ 
za ka¿dy kilometr kwadratowy po-
wierzchni terenu objêtego tak¹ dzia-
³alnoœci¹, przy czym rozpoczêty kilo-
metr kwadratowy powierzchni terenu 
liczy siê jako ca³y;

2) wykonywanie robót geologicznych 
ustala siê w wysokoœci 40000z³ za 
ka¿dy kilometr kwadratowy po-
wierzchni terenu objêtego tak¹ dzia-
³alnoœci¹, przy czym rozpoczêty 
kilometr kwadratowy powierzchni 
terenu liczy siê jako ca³y;

Op³aty

Op³aty podwy¿szone
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3) wydobywanie kopalin ustala siê 
w wysokoœci czterdziestokrotnej 
stawki op³aty eksploatacyjnej dla 
danego rodzaju kopaliny, pomno-
¿onej przez iloœæ wydobytej bez 
koncesji kopaliny;

4) podziemne bezzbiornikowe maga-
zynowanie substancji ustala siê 
w wysokoœci dwustukrotnej stawki 
op³aty dla danego rodzaju maga-
zynowanej substancji, pomno¿onej 
przez iloœæ zat³oczonej bez koncesji 
substancji;

5) podziemne sk³adowanie odpadów 
ustala siê w wysokoœci dwustu-
krotnej stawki op³aty dla danego 
rodzaju sk³adowanych odpadów, 
pomno¿onej przez iloœæ sk³a-
dowanych bez koncesji odpadów.

Wp³ywy z tytu³u op³at w 60% sta-
nowi¹ dochód gminy, na terenie której 
jest prowadzona dzia³alnoœæ, a w 40% 
dochód Narodowego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Je¿eli 
dzia³alnoœæ jest prowadzona na terenie 
wiêcej ni¿ jednej gminy, op³aty stanowi¹ 
dochód gmin proporcjonalnie odpo-
wiednio do wielkoœci powierzchni terenu 
objêtego dzia³alnoœci¹, iloœci wydobytej 
kopaliny, iloœci wprowadzonej do góro-
tworu substancji albo odpadów. Wp³ywy 
z tytu³u op³at za dzia³alnoœæ prowadzon¹ 
w granicach obszarów morskich Rze-
czypospolitej Polskiej w ca³oœci stano-
wi¹ dochód Narodowego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej.

W³aœciciel nie mo¿e sprzeciwiæ siê 
zagro¿eniom spowodowanym ruchem 
zak³adu górniczego, który jest prowa-
dzony zgodnie z ustaw¹. Mo¿e on jednak 
¿¹daæ naprawienia wyrz¹dzonej tym 
ruchem szkody, na zasadach okreœlonych 
ustaw¹. Przepis powy¿szy stosuje siê 
odpowiednio do innych podmiotów, 
których prawa maj¹tkowe s¹ zagro¿one 
ruchem zak³adu górniczego. Odpo-
wiedzialnoœæ za szkodê ponosi przedsiê-
biorca prowadz¹cy ruch zak³adu gór-
niczego, wskutek którego wyst¹pi³a 
szkoda.

Przywrócenie stanu poprzedniego 
mo¿e w szczególnoœci nast¹piæ przez 
dostarczenie gruntów, obiektów budo-
wlanych, urz¹dzeñ, lokali, wody lub 
innych dóbr tego samego rodzaju. 
Naprawienie szkody w gruncie rolnym 
lub leœnym zdegradowanym lub zde-
wastowanym na skutek ruchu zak³adu 
górniczego nastêpuje w sposób okreœ-

Odpowiedzialnoœæ za szkody

lony przepisami o ochronie tych 
gruntów.

Obowi¹zek przywrócenia stanu 
poprzedniego ci¹¿y na tym, kto jest 
odpowiedzialny za szkodê. Poszko-
dowany, za zgod¹ podmiotu odpowie-
dzialnego za szkodê, mo¿e wykonaæ 
obowi¹zek w zamian za zap³atê odpo-
wiedniej kwoty pieniê¿nej (art.132 ust. 6 
ustawy ogn: „Odszkodowanie obci¹¿a 
tego, na czyj¹ rzecz wydane zosta³o 
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci 
polegaj¹cej na poszukiwaniu, rozpozna-
waniu, wydobywaniu lub sk³adowaniu 
kopalin Skarbu Pañstwa oraz wêgla 
brunatnego wydobywanego metod¹ 
odkrywkow¹”).

Je¿eli poszkodowany poniós³ nak³a-
dy na naprawienie szkody, odszkodowa-
nie ustala siê z uwzglêdnieniem wartoœci 
uzasadnionych nak³adów. Roszczenia 
okreœlone przedawniaj¹ siê z up³ywem 5 
lat od dnia dowiedzenia siê o szkodzie.

Zadania administracji geologicznej 
wykonuje:
! minister w³aœciwy do spraw œrodo-

wiska – przy pomocy G³ównego 
Geologa Kraju, 

! marsza³ek województwa – przy po-
mocy geologa wojewódzkiego;

! starosta – przy pomocy geologa powia-
towego.

Okreœlone ustaw¹ zadania marsza³-
ków województw oraz starostów s¹ 
zadaniami z zakresu administracji rz¹do-
wej. Pañstwowa s³u¿ba geologiczna 
wykonuje nastêpuj¹ce zadania w zakre-
sie geologii:
1) inicjuje, koordynuje i wykonuje 

zadania zmierzaj¹ce do rozpoznania 
budowy geologicznej kraju, w tym 
prac o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej, w szcze-
gólnoœci dla odnowienia bazy su-
rowcowej kraju, ustalania zasobów 
z³ó¿ kopalin, a tak¿e dla ochrony 
œrodowiska;

2) prowadzi centralne archiwum ge-
ologiczne;

3) gromadzi, udostêpnia, przetwarza 
i archiwizuje dane geologiczne;

4) prowadzi bazy danych geologicz-
nych;

5) sporz¹dza krajowy bilans zasobów 
kopalin;

6) przygotowuje materia³y w celu 
przeprowadzania przetargów na 
udzielenie koncesji na poszuki-

Administracja, Pañstwowa 
S³u¿ba Geologiczna i nadzór

wanie lub rozpoznawanie z³ó¿ 
wêglowodorów i wydobywanie 
wêglowodorów ze z³ó¿;

7) koordynuje i wykonuje prace z za-
kresu kartografii geologicznej oraz 
wykonuje prace pilota¿owe z tego 
zakresu;

8) prowadzi rejestr obszarów gór-
niczych;

9) koordynuje zadania z zakresu 
ochrony georó¿norodnoœci oraz 
geologii œrodowiskowej;

10) rozpoznaje i monitoruje zagro¿enia 
geologiczne.

Pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹ pe³ni 
Pañstwowy Instytut Geologiczny – 
Pañstwowy Instytut Badawczy. Nadzór 
nad wykonywaniem zadañ pañstwowej 
s³u¿by geologicznej sprawuje minister 
w³aœciwy do spraw œrodowiska, dzia-
³aj¹cy przy pomocy G³ównego Geologa 
Kraju. Organami nadzoru górniczego s¹:
1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górni-

czego;
2) dyrektorzy okrêgowych urzêdów 

górniczych;
3) dyrektor Specjalistycznego Urzêdu 

Górniczego.

 niniejszej I czêœci opracowa-
nia przedstawiono omówie-
nie uregulowañ prawnych 

w zakresie definiowania podstawowych 
pojêæ, w³asnoœci i u¿ytkowania górnicze-
go, podejmowania, wykonywania oraz 
zakoñczenia dzia³alnoœci prowadzenia 
prac geologicznych, w tym omówienia 
zakresu treœci podstawowego Ÿród³a 
informacji o zasobach kopalin, jakim jest 
dokumentacja geologiczna oraz uwarun-
kowañ wydobywania kopalin. Znajo-
moœæ tych zagadnieñ przez rzeczo-
znawcê maj¹tkowego jest niezbêdna 
przy praktycznej realizacji wyceny tego 
segmentu nieruchomoœci. W nastêpnym 
numerze Biuletynu – w czêœci II artyku³u 
– omówiona bêdzie ju¿ sama specyfika 
i metodologia wyceny nieruchomoœci 
po³o¿onych na z³o¿ach kopalin.

5. Podsumowanie

W
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6. Wykaz podstawowych aktów prawnych
! Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011r., nr 163, poz.981),
! Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. 2010r., nr 102, poz.651),
! Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93),
! Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr 185 poz.1243 ze zm. Dz.U. 2010r., nr 2003 poz.1351),
! Ustawa z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008r, nr 138, poz.865 ze zm. w 2010r. i 2011r.), 
! Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz.U. z 2004r., nr 121, poz.1266),
! Ustawa z dnia 27 kwietnia2001r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. 2008r., nr 25, poz.150),
! Ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa 

w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2008, nr 199, poz.1227 ze zm.),
! Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r., nr 76, poz. 489 ze zm. w 2012r.

Dz.U.nr 0, poz.951),
! Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. nr 151, poz.1220 ze zm.),
! Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2012r., nr 0, poz. 647 ze zm.),
! Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz. 1447 ze zm.),
! Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie 

(Dz.U. z 2007r., nr 75 poz.493 ze zm.),
! Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r,, nr 0, poz.145 ze zm.),
! Rozporz¹dzenie R.M. z dnia 21 wrzeœnia 2004r. w sprawie wyceny nieruchomoœci i sporz¹dzenia operatu szacunkowego 

(Dz.U. z 2004r., nr 207, poz.2109 ze zm. w 2005r. i 2011r.),
! Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 18 grudnia 2001 w sprawie kryteriów bilansowoœci z³ó¿ kopalin (Dz.U. z 2001r., 

nr 153, poz.1774 ze zm. Dz.U. z 2005r., nr 116, poz.978, Dz.U. 2007r. nr 7, poz. 57 oraz Dz.U. z 2008r., nr 196, poz.1220).

! M.P. 2012 nr 0 poz.641 Obwieszczenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie stawek op³aty egzamina-
cyjnej oraz op³aty za wydanie œwiadectwa stwierdzaj¹cego kwalifikacje na rok 2013,

! Dz.U. 2012 nr 0 poz.511 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie szczegó³owych wymagañ 
dotycz¹cych projektów zagospodarowania z³ó¿, Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie 
planów ruchu zak³adów górniczych,

! Dz.U. 2012 nr 0 poz.101 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie przetargu na ustanowienie 
u¿ytkowania górniczego, 

! Dz.U. 2011 nr 298 poz.1771 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie podziemnych 
sk³adowisk odpadów,

! Dz.U. 2011 nr 292 poz.1724 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie korzystania z infor-
macji geologicznej za wynagrodzeniem,

! Dz.U. 2011 nr 291 poz.1714 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej,

! Dz.U. 2011 nr 291 poz.1713 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji 
mierniczo-geologicznej,

! Dz.U. 2011 nr 291 poz.1712 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji 
geologicznej z³o¿a kopaliny,

! Dz.U. 2011 nr 288 poz.1696 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegó³owych 
wymagañ dotycz¹cych projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji,

! Dz.U. 2011 nr 286 poz.1686 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie okreœlenia zlikwi-
dowanych podziemnych zak³adów górniczych,

! Dz.U. 2011 nr 286 poz.1685 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie rejestru obszarów 
górniczych,

! Dz.U. 2011 nr 282 poz.1659 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nazw, siedzib 
i w³aœciwoœci miejscowej okrêgowych urzêdów górniczych,

! Dz.U. 2011 nr 282 poz.1658 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wzorów druków 
informacji dotycz¹cej op³aty za wydobyt¹ kopalinê, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne 
sk³adowanie odpadów,

! Dz.U. 2011 nr 282 poz.1657 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie gromadzenia 
i udostêpniania informacji geologicznej,

! Dz.U. 2011 nr 282 poz.1656 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie szczegó³owych 
wymagañ dotycz¹cych innych dokumentacji geologicznych,

Akty wykonawcze do ustawy prawo geologiczne i górnicze
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! Dz.U. 2011 nr 275 poz.1629 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie geologii,

! Dz.U. 2011 nr 275 poz.1628 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie kwalifikacji 
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,

! Dz.U. 2011 nr 262 poz.1568 Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie operatu ewiden-
cyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów z³o¿a kopaliny.

! KSWP 1 Wartoœæ rynkowa i wartoœæ odtworzeniowa,
! KSWP 2 Wartoœci inne ni¿ wartoœæ rynkowa,
! KSWP 3 Operat szacunkowy,
! KSWS 3 Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnoœci (Dz.Urz. Ministra Infrastruktury z 8.01.2010r., Nr 1, poz.1),
! Nota Interpretacyjna NI1 Zastosowanie podejœcia porównawczego w wycenie nieruchomoœci,
! Nota Interpretacyjna NI2 Zastosowanie podejœcia dochodowego w wycenie nieruchomoœci,
! Nota Interpretacyjna NI4 Zastosowanie metody pozosta³oœciowej wycenie nieruchomoœci,
! Nota Interpretacyjna NI5 Wycena przedsiêbiorstw. 

! Standard V.7 Wycena nieruchomoœci po³o¿onych na z³o¿ach kopalin,
! Standard III.3 Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny,
! Standard IV.1 Wp³yw czynników œrodowiskowych na wycenê nieruchomoœci, 
! Standard IV.4 Wybrane prawa rzeczowe i zobowi¹zaniowe. Zasady wyceny.

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Maj¹tkowych, w szczególnoœci:

Tymczasowe Noty Interpretacyjne PFSRM (wydanie VIII+, Warszawa 2004r.):

Miêdzynarodowe Standardy Wyceny IVSC, 2011r. 

Europejskie Standardy Wyceny TEGoVA, 2012r.

Kodeks Wyceny Z³ó¿ Kopalin POLVAL, 2008r.
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STANDARDY ZAWODOWE

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami kierowanymi do 
PFSRM w sprawie zasad stosowania standardów 
zawodowych dnia 15 lutego 2013r. Komisja Standardów 
wystosowa³a informacjê maj¹c¹ rozwiaæ pojawiaj¹ce siê w tym 
zakresie w¹tpliwoœci. Zgodnie z jej treœci¹ jedynym standardem 
zawodowym obowi¹zuj¹cym wszystkich rzeczoznawców maj¹tkowych jest og³oszony Komunikatem 
Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010r. standard zawodowy rzeczoznawców maj¹tkowych 
„Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnoœci” (Dz.Urz. Min. Infrastruktury z 2010r. Nr 1, poz. 1). 
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych 
Nr 5/03/2012 z marca 2012r. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) opracowane przez Polsk¹ 
Federacjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych, s¹ zalecane rzeczoznawcom maj¹tkowym 
zrzeszonym w sfederowanych stowarzyszeniach do stosowania jako zasady dobrej praktyki 
zawodowej i dorobek œrodowiska. Oznacza to, ¿e wchodz¹ce w sk³ad Powszechnych Krajowych Zasad 
Wyceny (PKZW) standardy wyceny, noty interpretacyjne oraz tymczasowe noty interpretacyjne nie 
stanowi¹ podstaw prawnych wykonywania operatu szacunkowego, jednak mog¹ stanowiæ podstawy 
metodyczne jego opracowania, oparte o autorytet organizacji zawodowej.
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