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SEJM 
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VI kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E     S P R A W O Z D A N I E 
 
 

KOMISJI GOSPODARKI, KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW 
NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU  

TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 
 
 

o rządowym projekcie ustawy – Prawo  
geologiczne i górnicze (druk nr 1696) 

 

 

Sejm na 88. posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regula-

minu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3971 do Komisji 

Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  w celu rozpatrzenia popra-

wek zgłoszonych w drugim czytaniu 

Komisje: Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

oraz Samorządu Terytorialnego  i  Polityki Regionalnej  po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu 

 w dniu 14 kwietnia 2011 r.  

 
 
wnoszą: 
 
 
W y s o k i  S e j m      raczy następujące poprawki: 

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 16 nadać brzmienie: 

„16) zakładem górniczym – jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół 
środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej 
ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny, rudę miedzi wraz z pozostają-
cym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem 
wydobytej do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania 
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substancji albo podziemnego składania odpadów, w tym wyrobiska górnicze, 
obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje;”; 

– poseł G. Napieralski w imieniu KP SLD 

– odrzucić 
 

 

2) w art. 6 dotychczasowy ust. 2 oznaczyć jako ust. 3 oraz dodać nowy ust. 2 w 
brzmieniu: 

„2. Podziemne wyrobiska oraz znajdujące się w nich instalacje i urządzenia 
nie są budowlami ani też urządzeniami budowlanymi w rozumieniu prze-
pisów prawa budowlanego.”; 

– poseł G. Napieralski w imieniu KP SLD 

– poseł E. Jakubiak w imieniu KP PJN 

– poseł S. Żelichowski w imieniu KP PSL 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 

 
 

3) w art. 13 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się wysokość i sposób zapłaty wy-
nagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego. Wynagrodzenie to 
może być płatne jednorazowo lub w ratach z zastrzeżeniem art. 13a.”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 3 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 4 i poprawką 
nr 13. 

 

 

4) po art. 13 dodać art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. W przypadku ustanowienia użytkowania górniczego na złoża gazu 
ziemnego, wynagrodzenie, o którym mowa w art. 13 ust. 3, nie może 
być niższe niż 40% wartości sprzedaży wydobytego gazu ziemnego. 

2. Wartość sprzedaży wydobytego gazu ziemnego określa się zgodnie 
ze wzorem: 

P = Pn x I � 1000, 

 gdzie 

P – wartość sprzedaży gazu ziemnego wyrażona w złotych pol-
skich; 
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I – ilość wydobytego gazu ziemnego wydobytego w miesiącu, dla 
którego dokonywane jest wyliczenie wynagrodzenia wyrażona 
w normalnych metrach sześciennych (nm3); 

Pn wyrażone w złotych polskich za 1000 m3 określa się poniższym 
wzorem: 

Pn = R9 x A x D x K 

 gdzie, 

R9 – średnia arytmetyczna cen notowań zamknięcia ropy Brent z 9 
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym gaz ziemny został 
wydobyty, wyrażona w dolarach amerykańskich 

A – współczynnik wartości dla gazu ziemnego mieszczący się w 
przedziale od 4,0 do 4,5. 

 Wartość współczynnika wartości A z podanego w ustawie prze-
działu ustala minister właściwy ds. gospodarki w drodze rozpo-
rządzenia. 

D – wartość średniego kursu dolara amerykańskiego określona w 
tabeli kursów NBP w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za któ-
ry dokonywana jest płatność wynagrodzenia, o którym mowa w 
ust. 2 podawana przez Narodowy Bark Polski. 

K – współczynnik korygujący. 

 Współczynnik korygujący zależy od kaloryczności wydobytego 
gazu ziemnego i ustalany jest przez ministra właściwego ds. go-
spodarki w drodze rozporządzenia i w zgodzie z tabelą stano-
wiącą załącznik do ustawy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi koszt uzyskania 
przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust. 1 jest płatne do 25 dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym gaz ziemny został wydo-
byty.”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 

 
 

5) w art. 132 w ust. 4 wyrazy „podmiotom określonym w art. 139 ust. 1–3” zastąpić 
wyrazami „podmiotom określonym w art. 140 ust. 1, 11 i 12”; 

– poseł G. Napieralski w imieniu KP SLD 

– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 5 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 7 i poprawką 
nr 8. 
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6) w art. 133 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, 
wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopali-
ny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego w okresie rozliczenio-
wym.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO 

– przyjąć 

 

 
7) w art. 138 w ust. 5 wyrazy „podmiotom określonym w art. 139 ust. 1–3” zastąpić 

wyrazami „podmiotom określonym w art. 140 ust. 1, 11 i 12”; 

– poseł G. Napieralski w imieniu KP SLD 

– odrzucić 

 

 
8) w art. 140: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale w 60% sta-
nowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność, w 
20% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i w 20% przeznaczane są przez przedsiębiorcę na fundusz ekolo-
giczny.”, 

b) dotychczasowe ust. 2–4 oznaczyć odpowiednio jako ust. 11–13, 

c) dodać ust. 2–10 w brzmieniu: 

„2. Fundusz ekologiczny tworzony jest przez przedsiębiorcę, który uzyskał 
koncesję na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3. Przedsię-
biorca może tworzyć fundusz ekologiczny dla więcej niż jednego zakładu 
górniczego. Przepisów dotyczących funduszu ekologicznego nie stosuje 
się do przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję starosty. 

3. Przedsiębiorca gromadzi środki funduszu ekologicznego na wyodrębnio-
nym rachunku bankowym albo w postaci bonów skarbowych lub gwaran-
towanych przez Skarb Państwa. 

4. Środki funduszu ekologicznego zwiększa się o wpływy z oprocentowania 
środków pieniężnych, przychody z bonów skarbowych lub gwarantowa-
nych przez Skarb Państwa. 

5. Środki funduszu ekologicznego przeznacza się na finansowanie zadań słu-
żących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynika-
jącego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych. 

6. Obowiązek dokonania wpłat na fundusz ekologiczny powstaje od dnia wy-
magalności opłaty eksploatacyjnej w przypadku wydobywania kopaliny, a 
w pozostałych przypadkach od dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu 
górniczego. 



5 

 

7. Środki funduszu ekologicznego stanowią koszty uzyskania przychodów w 
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i mogą być wykorzystane 
wyłącznie w celu pokrycia kosztów zadań, o których mowa w ust. 5. 

8. Dysponentem środków zgromadzonych na funduszu ekologicznym jest 
przedsiębiorca. Na żądanie organu koncesyjnego lub nadzoru górniczego, 
przedsiębiorca przedstawia informacje o sposobie ich wykorzystania oraz 
wyciągi z rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki fundu-
szu ekologicznego. 

9. Środki funduszu ekologicznego nie podlegają egzekucji, chyba że przedsię-
biorca nie wykonuje obowiązków z zakresu ograniczania negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

10. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw gospodarki i finansów publicznych określi w drodze roz-
porządzenia szczegółowe zasady: 

1) tworzenia i funkcjonowanie funduszu ekologicznego; 

2) ustalenia terminów przykazywania środków na fundusz ekologiczny; 

3) przekazania środków na realizację zadań ekologicznych; 

4) wykorzystania środków funduszu ekologicznego.”; 

– poseł G. Napieralski w imieniu KP SLD 

– odrzucić 

Uwaga: pozytywna rekomendacja dla poprawki nr 8 oznacza negatywną reko-
mendację dla poprawki nr 9. 

 

 

9) w art. 140 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w 90% stanowią 
dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 10% dochód 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”; 

– poseł E. Jakubiak w imieniu KP PJN 

– odrzucić 

 

 
10) w art. 189 w pkt 2 dotyczącym art. 125 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w 

ust. 3 wyrazy „niezbędne w celu wydobywania węgla brunatnego” zastąpić wyra-
zami „o którym mowa w ust. 1”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO 

– przyjąć 
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11) w art. 213 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin oraz opłat za podziemne 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpa-
dów, należnych za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., 
stosuje się przepisy ustawy, z wyjątkiem spraw uregulowanych w art. 136, do 
których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO 

– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 11 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 12. 
 

 

12) art. 223 nadać brzmienie: 

„Art. 223. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 
136, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”; 

– poseł T. Tomczykiewicz w imieniu KP PO 

– przyjąć 

 

 
13) po załączniku dotyczącym opłat eksploatacyjnych dodaje się załącznik dotyczący 

przedziału ciepła spalania gazu ziemnego i przedziału wartości współczynnika K 
oraz Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zgodnie z delegacją z art. 13a w 
brzmieniu: 

Tabela przedziału ciepła spalania gazu ziemnego i przedziału wartości współczyn-
nika K oraz Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zgodnie z delegacją art. 

13a 

  

Przedział ciepła spalania gazu ziemnego Przedział wartości współczynnika K 

Powyżej 34 MJ/m3 0,99 – 1,01 

30MJ/m3 – 33,5 MJ/m3 0,77 – 0,79 

Poniżej 30MJ/m3 0,66 – 0,68 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zgodnie z delegacją z art. 13a 
Art. 1.  

1. Ustala się współczynnik wartości gazu ziemnego 

A = 4,2 
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2. Ustala się wartość współczynnika K dla gazu o cieple spalania 

Powyżej 34MJ/m3 na 1,0 

W przedziale 30MJ/m3 – 33,5 MJ/m3 na 0,7888 

W przedziale poniżej 30 MJ/m3 na 0,6719 

Art. 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.”; 

– poseł M. Błaszczak w imieniu KP PiS 

– odrzucić 

Uwaga: poprawka niepoprawna legislacyjnie. 
 
 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Samorządu          Z-ca Przewodniczącego Komisji 

       Terytorialnego i Polityki Regionalnej                            Gospodarki 

 

                 /-/ Waldy Dzikowski                                      /-/Antoni Mężydło 

  
 

      Z-ca Przewodniczącego Komisji                                                            
      Ochrony Środowiska, Zasobów        Sprawozdawca 
             Naturalnych i Leśnictwa       
 
               /-/Krzysztof Gadowski 
             /-/Arkadiusz Litwiński                                                                                                
 


