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Druk nr 3693
                         IV kadencja

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA,

ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
-  Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o
odpadach /druk nr 3497/.

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1  i art. 95b regulaminu Sejmu –

po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu  - skierował w dniu 25 listopada 2004 r. powyższy

projekt ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, do

pierwszego czytania.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po przeprowadzeniu

pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 1

grudnia 2004 oraz 20 stycznia 2005 r.

wnosi:

Wysoki Sejm  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2005  r.

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji

/-/Jan Rzymełka /-/Jan Chojnacki
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Projekt

USTAWA

z dnia 

o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.
96, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a)składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobi-
skach górniczych,”;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania
substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, z wyjątkiem takiej działalności prowadzonej w od-
krywkowych wyrobiskach górniczych.”;

3) w art. 4:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30 m na potrzeby
zwykłego korzystania z wód,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowla-
nych bez wykonywania robót geologicznych,”,

c) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

                                                
1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia:

- dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów
(Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999),
- decyzji Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury
przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II dyrektywy 1999/31/WE
(Dz.Urz. WE L 011 z 16.01.2003).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz.
2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.
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„5) wykonywania robót związanych ze sztucznym zasilaniem strefy brze-
gowej piaskiem, pochodzącym z osadów dennych obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) w art. 6:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie badań w celu
ustalenia budowy geologicznej kraju, a zwłaszcza poszukiwania i roz-
poznawania złóż kopalin, wód podziemnych, określania warunków
geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji
geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby
wykorzystania ciepła Ziemi lub ujmowania wód podziemnych,

 3)robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach prac geologicznych
wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym wykonywanych
przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po
tych czynnościach,”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ujęciem wód podziemnych jest otwór wiertniczy, grupa otworów
wiertniczych, obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko kon-
strukcyjnie przygotowane do korzystania z wód podziemnych,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca
jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót
górniczych związanych z wykonywaniem koncesji,”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) wtłaczanie wód do górotworu jest to wprowadzanie wód z odwodnień
wyrobisk górniczych, wód złożowych oraz wykorzystanych solanek,
wód leczniczych oraz termalnych polegające na ich wtłaczaniu otwo-
rami wiertniczymi do formacji geologicznych, izolowanych od użytko-
wych poziomów wodonośnych lub w uzasadnionych przypadkach rów-
nież do użytkowych poziomów wodonośnych,”,

e) po pkt 13 dodaje się pkt 14-16 w brzmieniu:

„14) informacją geologiczną są dane oraz próbki uzyskane w wyniku pro-
wadzenia prac geologicznych,

 15)składowiskiem podziemnym jest górotwór, w tym podziemne wyrobi-
sko górnicze, w którym odpady są unieszkodliwiane przez ich składo-
wanie, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobi-
skach górniczych,

 16)wykorzystaniem ciepła Ziemi jest odbiór energii z gruntu lub góro-
tworu za pośrednictwem nośników energii wprowadzonych do otworu
wiertniczego.”;

5) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Użytkowanie górnicze, obejmujące poszukiwanie, rozpoznawanie lub wy-
dobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych,
a także metanu z węgla kamiennego, może zostać ustanowione w trybie
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bezprzetargowym, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących
warunków:

1) wykaz obszarów, w których użytkowanie górnicze może być ustano-
wione w takim trybie, organ koncesyjny podał do publicznej wiadomo-
ści oraz opublikował w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,

2) obszar objęty projektowanym użytkowaniem górniczym był w prze-
szłości przedmiotem przetargu, który nie zakończył się ustanowieniem
użytkowania górniczego.”;

6) w art. 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zabrania się wydobywania kopalin, w tym również na własne potrzeby,
wykonywanego inaczej niż jako działalność gospodarcza w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. Nr 172, poz. 1807).”;

7) w art. 16:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydobywanie kopalin leczniczych wymaga uzgodnienia z ministrem
właściwym do spraw zdrowia,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Udzielenie koncesji na działalność, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2
i 3, z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obsza-
rów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga uzgodnienia z wła-
ściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Uzgodnienie
następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o udzieleniu
koncesji.”;

8) w art. 17 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W koncesji na działalność w zakresie składowania odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustalenie formy i wielkości
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązkowe.”;

9) w art. 18 w ust. 1 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

„2a)oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,

2b) określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności
gospodarczej,

2c) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na
którą ma być udzielona koncesja,”;

10) w art. 20 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Jeżeli w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża przewiduje się wtła-
czanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górni-
czych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych lub
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termalnych, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć przyjętą
dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w
związku z wtłaczaniem wód do górotworu.”;

11) w art. 21:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć przyjętą do-
kumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską, sporządzoną
w celu wykonywania działalności objętej wnioskiem.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wniosek o udzielenie koncesji na działalność w zakresie składowania
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, powinien wskazywać proponowaną formę i wielkość zabezpie-
czenia roszczeń oraz zakres i sposób monitorowania składowiska pod-
ziemnego.”;

12) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. Koncesja na działalność w zakresie składowania odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, poza
wymaganiami przewidzianymi w art. 22, powinna określać:

1) typ składowiska podziemnego,

2) rodzaj i ilość odpadów,

3) zakres i sposób monitorowania składowiska podziemnego,

4) zakres i termin składania informacji dotyczących składowa-
nia odpadów organowi koncesyjnemu.”;

13) w art. 25 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W razie gdy koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża przewiduje wtła-
czanie do górotworu wód pochodzących z odwodnienia wyrobisk górni-
czych, wód złożowych lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraz
termalnych, powinna ponadto określać warunki wtłaczania wód do góro-
tworu.”;

14) w art. 26a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wy-
każe się prawem do informacji geologicznej, prawem do nieruchomości
gruntowej, prawem użytkowania górniczego, bądź przyrzeczeniem ich
uzyskania, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 3,”;

15) w art. 26b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Odmowa udzielenia koncesji na działalność w zakresie składowania odpa-
dów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, może
również nastąpić, jeżeli istnieje uzasadniona technicznie, ekologicznie lub
ekonomicznie możliwość odzysku lub możliwość unieszkodliwiania odpa-
dów w inny sposób niż składowanie.”;

16) dodaje się art. 27a w brzmieniu:
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„Art. 27a. 1.W razie gdy przedsiębiorca narusza przepisy ustawy, w szczegól-
ności w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki za-
sobami złóż kopalin, lub nie wypełnia warunków koncesji, w tym
nie podejmuje działalności lub trwale jej zaprzestaje, organ kon-
cesyjny wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń.

2. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1,
nadal narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia warunków kon-
cesji, organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo ograniczyć jej
zakres bez odszkodowania.”;

17) w art. 29 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Cofnięcie albo wygaśnięcie koncesji nie zwalnia dotychczasowego przed-
siębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz
obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego.

2. Zakres i sposób wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, ustala
organ koncesyjny w decyzji o cofnięciu koncesji albo w decyzji stwierdza-
jącej wygaśnięcie koncesji, w uzgodnieniu z właściwym wójtem, burmi-
strzem albo prezydentem miasta oraz z właściwym organem nadzoru górni-
czego, a w przypadku działalności prowadzonej w granicach obszarów mor-
skich Rzeczypospolitej Polskiej - z ministrem właściwym do spraw gospo-
darki morskiej.”;

18) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzy-
skania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu prac geologicznych, o
którym mowa w ust. 4, zatwierdzeniu przez właściwy organ admini-
stracji geologicznej w drodze decyzji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Projekt prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania cie-
pła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji
geologicznej.”;

19) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1.Do wykonywania prac geologicznych, o których mowa w art. 33
ust. 4, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przed-
łożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze
decyzji sprzeciwu.

2. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszony projekt nie odpowiada wymaganiom określonym
w przepisach prawa geologicznego i górniczego,

2) prace geologiczne zaprojektowano:

a) w obrębie obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych
i istnieje zagrożenie, że może to oddziaływać negatywnie
na jakość ujmowanych wód,

b) w obrębie obszarów górniczych wyznaczonych w konce-
sjach na wydobywanie wód leczniczych współwystępu-
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jących z wodami podziemnymi oraz w koncesjach na
wydobywanie torfów leczniczych.”;

20) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca prac geologicznych jest obowiązany zgłosić zamiar przystą-
pienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi admini-
stracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmi-
strzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wyko-
nywanych robót.”;

21) w art. 42:

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. d i lit. e otrzymują brzmienie:

„d) projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
w tym składowaniem odpadów na powierzchni,

 e)bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem od-
padów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych,”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wpływ, jaki na stosunki wodne wywiera projektowana inwestycja, o
której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, lub bezzbiornikowe magazynowanie
substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych,”;

22) w art. 43 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) składowania odpadów na powierzchni.”;

23) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 41-43, przekazuje się w
czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej.”;

24) w art. 46 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stwierdzenia istotnych różnic w budowie geologicznej lub w warun-
kach geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania
wód podziemnych w stosunku do danych określonych w zatwierdzonej
lub przyjętej dokumentacji,”;

25) w art. 47:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prawem do informacji geologicznej rozporządza Skarb Państwa, z wy-
jątkiem sytuacji określonych w ust. 3.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
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„2a. Rozporządzanie prawem do informacji geologicznej następuje w dro-
dze umowy za wynagrodzeniem, z wyjątkiem sytuacji określonych w
ust. 4.

 2b. Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geo-
logicznej stanowi wycena sporządzona przez podmiot ubiegający się o
korzystanie z tej informacji.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacja geologiczna, do której prawa przysługują Skarbowi Pań-
stwa, podlega nieodpłatnemu wykorzystaniu w celu:

1) sporządzania projektów prac geologicznych na poszukiwanie lub
rozpoznawanie złóż kopalin,

2) sporządzania projektów prac geologicznych, których wykonanie
nie wymaga uzyskania koncesji,

3) wykonywania opracowań naukowych,

4) wykonywania opracowań w celach dydaktycznych, prac dyplo-
mowych, licencjackich, magisterskich i podyplomowych,

5) wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialne-
go,

6) wykonywania zadań przez organy administracji publicznej,

7) ubiegania się w drodze przetargu o ustanowienie użytkowania
górniczego na działalność regulowaną ustawą,

8) sporządzania dodatków do dokumentacji geologicznych złóż ko-
palin, w związku ze zmianą ich granic na skutek podziału złóż.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Informacja geologiczna, o której mowa w ust. 4, jest udostępniana
zainteresowanym podmiotom na ich wniosek zaakceptowany przez
Skarb Państwa.”,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1, 2, 4-5 i 7-9, zadania
Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw środowiska.”,

f) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporzą-
dzenia:

1) warunki, sposób i tryb rozporządzania prawem do informacji
geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji
geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie,

2) metody szacowania wartości informacji geologicznej udostępnia-
nej za wynagrodzeniem,

3) wzory wniosków o korzystanie z informacji geologicznej

-  uwzględniając różnice w rodzaju i formie informacji geologicznej,
sposobie i zakresie jej wykorzystywania, a dla informacji geologicznej
dotyczącej złóż kopalin także zróżnicowanie w jakości informacji ze
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względu na czas jej pozyskania, stopień rozpoznania złoża oraz stopień
jego wyeksploatowania.”;

26) w art. 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku sporządzania dodatku, o
którym mowa w ust. 2, rozliczającego zasoby złoża w związku z zaniecha-
niem lub zakończeniem wydobywania kopaliny ze złoża.”;

27) po art. 65 dodaje się art. 65a w brzmieniu:

„Art. 65a. Organ nadzoru górniczego przesyła do wiadomości właściwemu
organowi koncesyjnemu:

1) kopię decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego,

2) kopię decyzji zatwierdzającej zmianę planu ruchu zakładu
górniczego, jeżeli zmiana ta dotyczy gospodarki złożem.”;

28) w art. 67a w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) robót geologicznych wykonywanych poza granicami obszaru górnicze-
go, gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m i wy-
konywanych bez użycia materiałów wybuchowych.”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wykonywania robót geologicznych związanych z wykorzystaniem cie-
pła Ziemi.”;

29) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobami uprawnionymi do sporządzania dokumentacji mierniczo-
geologicznej są mierniczy górniczy i geolog górniczy, każdy w zakresie
swoich kwalifikacji.”;

30) w art. 72:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przeklasyfikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilan-
sowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, zasobów przemy-
słowych do nieprzemysłowych bądź zasobów nieprzemysłowych do
przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów przemysłowych,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedsiębiorca ujmuje w ope-
racie ewidencyjnym zmiany zasobów złoża za okres sprawozdawczy od
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Część tekstową operatu, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca
przekazuje właściwemu organowi koncesyjnemu w terminie do dnia 15
kwietnia.”;

31) w art. 74:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, stwierdza w drodze
decyzji wydanej na okres 5 lat organ nadzoru górniczego na wniosek
przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

„5. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków określonych w decy-
zji wydanej na podstawie ust. 4 właściwy organ nadzoru górniczego
może, w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy albo jednostce organi-
zacyjnej trudniącej się szkoleniem dokonanie zmian mających na celu
zapewnienie spełnienia tych warunków, ustalając termin dokonania
zmian. W przypadku niedochowania terminu właściwy organ nadzoru
górniczego może stwierdzić wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust.
4.

 6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się do przedsiębiorców wydobywają-
cych kopaliny pospolite w warunkach określonych w art. 16 ust. 2a.

 7. Przeszkolenie pracowników, o którym mowa w ust. 1, na stanowiskach
w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i do-
zoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach
zawodowych i warunkach zdrowotnych, odbywa się na podstawie pro-
gramów przeszkolenia, opracowanych dla poszczególnych stanowisk
przez przedsiębiorców lub jednostki organizacyjne trudniące się szko-
leniem.

 8. Programy przeszkolenia, o których mowa w ust. 6, są zatwierdzane, w
drodze decyzji, przez właściwy organ nadzoru górniczego na wniosek
przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem.”;

32) po art. 75 dodaje się art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a. 1.Osoby kierownictwa oraz specjaliści wykonujący czynności w
zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnieni w podmiotach za-
wodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie
ratownictwa górniczego, powinni posiadać odpowiednie kwalifi-
kacje.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się potrzebą za-
pewnienia należytego wykonywania czynności w zakresie ratow-
nictwa górniczego oraz sprawności przeprowadzania postępowań
w sprawach stwierdzania kwalifikacji, określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wykaz stanowisk zajmowanych przez osoby, o których
mowa w ust. 1, kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od
tych osób, sposób postępowania w sprawach stwierdzenia kwali-
fikacji, tryb powoływania oraz skład komisji egzaminacyjnej do
sprawdzania wiadomości kandydatów, zakres wiadomości podle-
gających sprawdzeniu, wysokość opłat związanych ze stwierdze-
niem kwalifikacji oraz sposób ich uiszczania, tryb stwierdzania
kwalifikacji oraz wysokość wynagrodzenia dla członków komisji
egzaminacyjnej.

3. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, stwierdza Prezes Wyż-
szego Urzędu Górniczego. Przepisy art. 31 ust. 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.”;
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33) w art. 78a w ust. 3 w pkt 2:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu
oraz nie mniej niż 5 lat praktyki w wyższym dozorze ruchu po uzyska-
niu tego stwierdzenia lub co najmniej stopień naukowy doktora w dys-
cyplinie naukowej związanej z czynnościami, w których ma być wyko-
nywana funkcja rzeczoznawcy.”,

b) uchyla się lit. c;

34) po dziale III dodaje się dział IIIa w brzmieniu:

„Dział IIIa

Składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych

Art. 82b. 1. Wyróżnia się następujące typy składowisk podziemnych:

1) składowisko podziemne odpadów niebezpiecznych,

2) składowisko podziemne odpadów obojętnych,

3) składowisko podziemne odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać
poszczególne typy składowisk podziemnych w zakresie lokaliza-
cji, eksploatacji i zamknięcia oraz zakres, sposób i warunki pro-
wadzenia monitoringu tych składowisk, uwzględniając uwarun-
kowania geologiczne.

Art. 82c. 1. Zabrania się składowania w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, odpadów:

1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierają-
cych wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłą-
czeniem szlamów,

2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wy-
soce łatwopalnych lub łatwopalnych,

3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,

4) powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwo-
jowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfi-
kowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko
jest nieznane,

5) takich jak opony, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o
średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm,

6) innych, które w warunkach składowania w górotworze, w
tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, mogą podle-
gać niepożądanym zmianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym.

2. Do odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zalicza się odpady:
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1) które same lub pojemniki, w których są składowane, mogą
wchodzić w warunkach składowania w reakcje z wodą lub
skałą macierzystą, prowadzące do zmiany ich objętości, po-
wstania samozapalnych, toksycznych lub wybuchowych sub-
stancji lub gazów lub innych reakcji zagrażających bezpie-
czeństwu eksploatacji lub nienaruszalności bariery geolo-
gicznej,

2) ulegające biodegradacji,

3) o ostrym zapachu,

4) mogące wytwarzać mieszanki gazowo-powietrzne o właści-
wościach toksycznych lub wybuchowych,

5) nieodpowiadające warunkom geomechanicznym ze względu
na niewystarczającą stabilność,

6) które są samozapalne lub podatne na samozapłon w danych
warunkach składowania, produkty gazowe,

7) lotne oraz pochodzące ze zbierania w postaci nieokreślonych
mieszanin.

3. Zabrania się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów
ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu speł-
nienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na skła-
dowiskach podziemnych.

4. Odpady powinny być składowane w sposób selektywny. Dopusz-
cza się składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób
nieselektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania
nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpa-
dów na środowisko lub bezpieczeństwo składowania.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw środowiska, kierując się właściwo-
ściami odpadów oraz potrzebą zapewnienia właściwego postępo-
wania z odpadami, może określić, w drodze rozporządzenia, kry-
teria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska pod-
ziemne.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw środowiska, kierując się właściwo-
ściami odpadów, może określić, w drodze rozporządzenia, ro-
dzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselek-
tywny na składowiskach podziemnych.

Art. 82d. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie składowa-
nia odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, jest obowiązany zatrudniać osobę posiadającą świa-
dectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania
odpadami, wydane na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.3)).

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz.

984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208.
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Art. 82e. 1. Do składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, stosuje się odpowiednio przepisy art.
56-58, art. 59 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

2. Do składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, stosuje się odpowiednio przepisy o ru-
chu zakładu górniczego.

Art. 82f. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do składowania w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych:

1) niezanieczyszczonej gleby;

2) kopalin;

3) odpadów obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne, pochodzących z poszukiwania lub rozpoznawania
złóż kopalin, ich wydobywania i przeróbki.”;

35) w art. 84:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Opłatę eksploatacyjną, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca ustala
kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunki
bankowe podmiotów określonych w art. 86, z wyjątkiem sytuacji, o
których mowa w art. 84a.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia
opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji, o której mowa w ust.
9, albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, organ
koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której
określa wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w
okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata.”;

36) po art. 84 dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Art. 84a. 1.W razie ujawnienia, na skutek dokonania obmiarów zasobów zło-
ża w związku ze sporządzeniem operatu ewidencyjnego, o którym
mowa w art. 72 ust. 5, większej ilości wydobytej kopaliny w
okresie, którego dotyczy ten operat, w stosunku do ilości wydo-
bytej kopaliny określonej w informacjach przedstawionych
kwartalnie przez przedsiębiorcę organowi koncesyjnemu i pod-
miotom określonym w art. 86 za ten sam okres, przedsiębiorca
ustala we własnym zakresie dodatkową opłatę eksploatacyjną za
wykazaną różnicę w ilości wydobytej kopaliny, stosując stawkę
opłaty eksploatacyjnej obowiązującą w roku przekazania części
tekstowej operatu ewidencyjnego właściwemu organowi konce-
syjnemu.

2. Dodatkową opłatę eksploatacyjną wnosi się w terminie do dnia 30
kwietnia danego roku, w którym dokonano przekazania części
tekstowej operatu ewidencyjnego właściwemu organowi konce-
syjnemu. W tym samym terminie przedsiębiorca przedstawia or-
ganowi koncesyjnemu i podmiotom określonym w art. 86 kopie
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dowodów dokonanych wpłat, a także informację o dodatkowej
opłacie eksploatacyjnej.

3. W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesie-
nia dodatkowej opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji,
o której mowa w ust. 2, albo w razie złożenia informacji nasuwa-
jącej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych
ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej do-
datkowej opłaty eksploatacyjnej, stosując stawkę opłaty eksplo-
atacyjnej obowiązującą w roku przekazania części tekstowej ope-
ratu ewidencyjnego właściwemu organowi koncesyjnemu.

4. W razie ujawnienia, na skutek dokonania obmiarów zasobów zło-
ża w związku ze sporządzeniem operatu ewidencyjnego, o którym
mowa w art. 72 ust. 5, mniejszej ilości wydobytej kopaliny w
okresie, którego dotyczy ten operat, w stosunku do ilości wydo-
bytej kopaliny określonej w informacjach przedstawionych
kwartalnie przez przedsiębiorcę organowi koncesyjnemu i pod-
miotom określonym w art. 86 za ten sam okres, przedsiębiorca
ustala we własnym zakresie nadpłatę z tytułu wniesionej opłaty
eksploatacyjnej za wykazaną różnicę w ilości wydobytej kopali-
ny, stosując stawkę opłaty eksploatacyjnej obowiązującą w roku
przekazania części tekstowej operatu ewidencyjnego właściwemu
organowi koncesyjnemu.

5. Nadpłatę z tytułu opłaty eksploatacyjnej, o której mowa w ust. 4,
przedsiębiorca zalicza na poczet opłaty eksploatacyjnej należnej
za pierwszy kwartał. W terminie do dnia 30 kwietnia roku prze-
kazania części tekstowej operatu ewidencyjnego właściwemu or-
ganowi koncesyjnemu przedsiębiorca przedstawia organowi kon-
cesyjnemu i podmiotom określonym w art. 86 informację o nad-
płacie.

6. Wykazana nadpłata, o której mowa w ust. 5, niezaliczona na po-
czet opłaty eksploatacyjnej za pierwszy kwartał, podlega zwroto-
wi przez wierzycieli w terminie jednego miesiąca od dnia złoże-
nia przez przedsiębiorcę informacji o nadpłacie, chyba, że infor-
macja nasuwa zastrzeżenia.

7. Do nadpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej nasuwającej zastrze-
żenia przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzory druków informacji, o których mowa w ust. 2 i 5,
składanych w związku z dokonaniem obmiarów zasobów złoża
oraz rodzaje dokumentów dołączanych do przedstawianych in-
formacji, kierując się potrzebą identyfikacji przedsiębiorcy, a tak-
że przedstawienia ujawnionych na skutek dokonania obmiarów
zasobów złoża danych dotyczących wielkości wydobycia kopali-
ny oraz wysokości ustalonej dodatkowej opłaty eksploatacyjnej
lub nadpłaty.”;

37) art. 85 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 85. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność określoną
w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 3, uiszcza opłatę z tytułu:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,

2) bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

3) składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloczyn
stawki opłaty i ilości kilometrów kwadratowych terenu, na któ-
rym jest prowadzona działalność. Wysokość opłaty oraz terminy i
sposób jej wniesienia ustala się w koncesji. Kopie dowodów
wniesionych opłat przedsiębiorca przedstawia niezwłocznie orga-
nowi koncesyjnemu i podmiotom określonym w art. 86.

3. Stawka opłaty za działalność polegającą na poszukiwaniu złóż
kopalin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy
wynosi:

1) kopaliny energetyczne:

a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego -
100 zł,

b) węgiel kamienny - 500 zł,

c) węgiel brunatny - 200 zł,

2) rudy metali i metale w stanie rodzimym - 100 zł,

3) kopaliny chemiczne - 100 zł,

4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):

a) w obszarach lądowych - 1 000 zł,

b) w obszarach morskich - 100 zł,

5) wody podziemne uznane za kopaliny:

a) wody lecznicze i solanki - 500 zł,

b) wody termalne - 200 zł.

 4.Stawka opłaty za działalność polegającą na rozpoznawaniu złóż
kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ko-
palin dla poszczególnych grup kopalin za kilometr kwadratowy
wynosi:

1) kopaliny energetyczne:

a) ropa naftowa, gaz ziemny i metan z węgla kamiennego -
200 zł,

b) węgiel kamienny - 1 000 zł,

c) węgiel brunatny - 500 zł,

2) rudy metali i metale w stanie rodzimym - 200 zł,

3) kopaliny chemiczne - 1 000 zł,
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4) kopaliny skalne (w tym torfy i rudy darniowe):

a) w obszarach lądowych - 10 000 zł,

b) w obszarach morskich - 2 500 zł,

5) wody podziemne uznane za kopaliny:

a) wody lecznicze i solanki - 800 zł,

b) wody termalne - 500 zł.

 5.W przypadku zmiany okresu, na jaki została udzielona koncesja,
w decyzji zmieniającej koncesję ponownie ustala się opłatę za
działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż
kopalin, stosując stawki obowiązujące w dniu wszczęcia postę-
powania.

 6.Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się kwartalnie jako
iloczyn stawki opłaty oraz ilości substancji wprowadzonych do
górotworu, w tym do podziemnych wyrobisk górniczych.

 7.Stawka opłaty, o której mowa w ust. 6, wynosi w przypadku ma-
gazynowania:

1) substancji gazowych - 1,51 zł/tys.m3,

2) substancji ciekłych - 3,00 zł/t,

3) innych, niewymienionych w pkt 1 i 2 substancji - 1,50 zł/t.

8. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się kwartalnie jako
iloczyn stawki opłaty i ilości umieszczonych w górotworze, w
tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, odpadów.

 9.Stawka opłaty, o której mowa w ust. 8, wynosi w przypadku skła-
dowania:

1) odpadów niebezpiecznych - 62,17 zł/t,

2) odpadów innych niż niebezpieczne - 4,76 zł/t,

3) odpadów obojętnych - 3,57 zł/t.

10. Stawki opłat, o których mowa w ust. 3, 4, 7 i 9, podlegają co-
rocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w usta-
wie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

11. Na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 10, minister
właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, stawki opłat, o których mowa w ust. 3, 4, 7 i 9, na na-
stępny rok kalendarzowy, zaokrąglając je w górę do pełnych gro-
szy.

12. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wnosi się w terminie
jednego miesiąca po upływie każdego kwartału. W tym samym
terminie przedsiębiorca przedstawia organowi koncesyjnemu
i podmiotom określonym w art. 86 kopie dowodów dokonanych
wpłat, a także informację zawierającą:
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1) w przypadku bezzbiornikowego magazynowania substancji
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, dane dotyczące nazwy przedsiębiorcy, nazwy maga-
zynu, rodzaju i ilości wprowadzonych w kwartale substancji,
przyjętej stawki oraz wysokości ustalonej opłaty, nazwy
gminy, a w przypadku gdy działalność określona w art. 15
ust. 1 pkt 3 jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gmi-
ny - ilość wprowadzonych substancji, a także wysokość
opłaty przypadającej na poszczególne gminy,

2) w przypadku składowania odpadów w górotworze, w tym w
podziemnych wyrobiskach górniczych, dane dotyczące na-
zwy przedsiębiorcy, nazwy składowiska, rodzaju i ilości
umieszczonych w kwartale odpadów, przyjętej stawki oraz
wysokości ustalonej opłaty, nazwy gminy, a w przypadku
gdy działalność określona w art. 15 ust. 1 pkt 3 jest prowa-
dzona na terenie więcej niż jednej gminy - ilość umieszczo-
nych odpadów, a także wysokość opłaty przypadającej na po-
szczególne gminy.

13. W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesie-
nia opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, lub niezłożenia
informacji, o której mowa w ust. 12, albo w razie złożenia infor-
macji nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie
własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość na-
leżnej opłaty, stosując stawkę opłaty obowiązującą w okresie
rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata.

14. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzory druków informacji, o których mowa w ust. 12,
kierując się potrzebą przedstawienia w niej szczegółowych da-
nych określonych w tym przepisie.”;

38) w art. 85a w ust. 4 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpa-
dów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
oraz poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin w obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej - minister właściwy do spraw środowiska,”;

39) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„Art. 86. 1. Opłaty, o których mowa w art. 84, art. 84a, art. 85 i art. 85a, sta-
nowią, z zastrzeżeniem ust. 2, w 60% dochód gminy, na terenie
której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% nato-
miast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Jeżeli działalność ta jest prowadzona na terenie
więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin;
w przypadkach określonych w art. 84, art. 84a i art. 85a ust. 1 -
proporcjonalnie do ilości wydobywanej kopaliny, a w przypad-
kach określonych w art. 85 i art. 85a ust. 3 - proporcjonalnie do
wielkości przestrzeni objętej działalnością.

2. Jeżeli działalność, o której mowa w art. 84, art. 84a, art. 85 i art.
85a, jest prowadzona w granicach obszarów morskich Rzeczypo-
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spolitej Polskiej, opłaty z tego tytułu stanowią w całości dochód
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.”;

40) w art. 87 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organem właściwym do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1, w
części dotyczącej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, jest Prezes Zarządu tego Funduszu. Dla decyzji wydawanych
w pierwszej instancji przez Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej organem odwoławczym jest minister
właściwy do spraw środowiska.”;

41) w art. 102 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) gromadzenie danych o wykonanych otworach wiertniczych w celu wy-
korzystania ciepła Ziemi.”;

42) w art. 103:

a) w ust. 2 w pkt 1:

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w
związku z bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub
składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych,”,

- lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) badań geologiczno-inżynierskich do projektowania
i wykonywania obiektów budowlanych w obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, inwestycji liniowych o zasięgu pona-
dwojewódzkim, obiektów budownictwa wodnego o wysokości
piętrzenia przekraczającej 5 m oraz obiektów energetycznych o
mocy przekraczającej 100 MW,”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i od-
wodnień budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub prze-
widywana wydajność przekracza 50 m3/h,”,

- po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem
inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne - w odniesie-
niu do inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek spo-
rządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko wynika z przepisów prawa ochrony środowiska.”;

43) w art. 107 w ust. 8:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwi-
dowanych zakładów górniczych w archiwum dokumentacji mierniczo-
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geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym oraz udostępnia tę do-
kumentację na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepi-
sach.”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) prowadzi działalność wydawniczą w odniesieniu do:

a) Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego,

b) publikacji z zakresu górnictwa, w tym miesięcznika Wyższego
Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowi-
ska w Górnictwie”.”;

44) w art. 109 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organy nadzoru górniczego kontrolują wykonywanie przez przedsiębiorców
obowiązków dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach
prawa ochrony środowiska oraz w decyzjach ustalających warunki użytko-
wania środowiska w związku z ruchem zakładów górniczych.”;

45) art. 110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 110. Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad:

1) podmiotami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem
czynności ratownictwa górniczego, w zakresie przestrzegania
przez te podmioty przepisów wydanych na podstawie art. 78
ust. 3,

2) jednostkami organizacyjnymi trudniącymi się szkoleniem
pracowników zakładu górniczego, o których mowa w art. 74
ust. 2, w zakresie spełniania przez te jednostki warunków
określonych w art. 74 ust. 4.”;

46) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. Przy wykonywaniu nadzoru i kontroli pracownikom organów
nadzoru górniczego przysługuje prawo:

1) wstępu do:

a) zakładów górniczych,

b) siedzib, obiektów i urządzeń podmiotów zawodowo
trudniących się wykonywaniem czynności ratownictwa
górniczego,

c) siedzib, obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych
trudniących się szkoleniem pracowników zakładu górni-
czego, o których mowa w art. 74 ust. 2,

2) dostępu do niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów,

3) żądania udzielania wyjaśnień w zakresie uprawnień organów
nadzoru górniczego wynikających z ustawy.”;

47) w art. 121 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wykonuje prace geologiczne bez zgłoszenia, o którym mowa w art. 33
ust. 4,”;

48) w art. 126a uchyla się pkt 4;
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49) po art. 126b dodaje się art. 126c w brzmieniu:

„Art. 126c.Kto nie wykonuje decyzji organu administracji geologicznej do-
tyczącej:

1) wstrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności
w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w
razie wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub nie-
zgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geo-
logicznych, lub

2) zakazu wykonywania określonych czynności osobom, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 1, które wykonywały czynności z
rażącym niedbalstwem bądź z rażącym naruszeniem prawa

- podlega karze grzywny.”;

50) w załączniku do ustawy:

a) po lp. 10 dodaje się lp. 10a w brzmieniu:

1 2 3 4 5

„10a Metan z węgla kamiennego tys. m3 0,00 0,00”

b) lp. 40 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5

„40 Sole t 0,46 2,24”

c) lp. 42 otrzymuje brzmienie:
1 2 3 4 5

„42 Surowce ilaste pozostałe m3 0,74 3,68”

Art. 2.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn.
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady
następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego or-
ganu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpa-
dami, inną decyzję obejmującą gospodarowanie odpadami lub jest wpisany
do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpowiedzialność za działania
objęte tym zezwoleniem, inną decyzją lub wpisem do rejestru przenosi się
na tego następnego posiadacza odpadów.”;

2) w art. 26 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10.Wymóg uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy posia-
dacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania
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odpadów przez ich składowanie na składowiskach podziemnych, który uzy-
skał koncesję na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.”;

3) w art. 50 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Składowanie odpadów na składowiskach podziemnych regulują przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.”.

Art. 3.

1. Organ koncesyjny może z urzędu, bez odszkodowania, zmienić koncesję na
składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gór-
niczych, dostosowując ją do wymagań wynikających z ustawy.

2. W przypadku gdy nie jest możliwe dostosowanie składowiska podziemnego do
wymagań wynikających z ustawy, koncesja na podziemne składowanie wygasa
z dniem 30 czerwca 2009 r.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ koncesyjny stwierdza z urzędu w
drodze decyzji wygaśnięcie koncesji.

Art. 4.

Przedsiębiorca, który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi działalność w zakre-
sie składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, i nie zatrudnia osoby posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje w
zakresie gospodarowania odpadami, jest obowiązany zatrudnić taką osobę w termi-
nie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 5.

1. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, w których opłata była
określona jako jednorazowa, nie wymagają dostosowania.

2. Organ koncesyjny z urzędu, bez odszkodowania, zmieni koncesje udzielone na
działalność określoną w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, z
których wynika obowiązek kwartalnego uiszczania opłaty, dostosowując je do
wymagań art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą.

3. Organ koncesyjny z urzędu, bez odszkodowania, zmieni koncesje udzielone na
działalność określoną w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, z
których wynika obowiązek uiszczania opłaty określonej kwotowo i podzielonej
na raty, dostosowując je do wymagań art. 85 ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Raty, o których mowa w ust. 3, uiszczone do dnia wejścia w życie ustawy, zali-
cza się na poczet przyszłych opłat wynikających z art. 85 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.



Liczba stron : 21                   Data : 05-02-02                       Nazwa pliku : 3693-ustawa.doc
IV kadencja/druk nr 3497

21

Art. 6.

Decyzje, o których mowa w art. 74 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, wydane
przed dniem wejścia w życie ustawy, pozostają w mocy przez okres 5 lat od dnia
wejścia w życie ustawy.

Art. 7.

Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy - Prawo geologiczne i górnicze nastąpi w ter-
minie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.








