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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

(druk nr 1199)

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

(Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

[Art. 8.
Przepisów art. 7 nie stosuje się do okresowego wyłączania gruntów z produkcji, związanego z
podjęciem natychmiastowych działań interwencyjnych wynikających z klęsk żywiołowych lub
wypadków losowych.]

<Art. 8.
1. Przepisów art. 7 nie stosuje się do okresowego, na czas nie dłuższy niż 10 lat,

wyłączenia gruntów z produkcji w zakresie niezbędnym do:
1) podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych niezbędnych do

zwalczania klęsk żywiołowych i ich następstw, jak również usuwania następstw
wypadków losowych;

2) poszukiwania lub rozpoznawania węglowodorów, węgla kamiennego, węgla
brunatnego, rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie
rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli
kamiennej, soli potasowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych.

2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia z obowiązków określonych w
rozdziale 5, a wyłączenie dokonane na cele określone w ust. 1 pkt 2 – z obowiązków
określonych w rozdziale 3.>

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z

2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

Art. 6.
Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:

1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie
oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu
publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;
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1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego,
w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do
przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także
innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i
urządzeń;

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w
wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska,
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji
przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz
urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego;

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary
terroru komunistycznego;

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji,
sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także
publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej,
placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji
obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych
usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze
świadczeniem tych usług;

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby
obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych,
zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;

[8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących
własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą
odkrywkową;]

<8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością
górniczą;>

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

[Art. 125.
Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w drodze decyzji,
ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu
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kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego
metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepisy art. 124 ust. 2-5 stosuje się
odpowiednio.]

<Art. 125.
1. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może, w drodze

decyzji, ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu
poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą.
Przepisy art. 124 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na rzecz
przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wykonywanie takiej działalności, na czas
nie dłuższy niż termin obowiązywania koncesji. Odszkodowanie z tytułu
ograniczenia wypłaca przedsiębiorca.

3. Jeżeli ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane na czas dłuższy niż
rok, lub uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze
prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób
zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty
nieruchomości może żądać, aby przedsiębiorca nabył od niego nieruchomość. W
sprawach spornych orzekają sądy powszechne.>

Art. 132.
1. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym

decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
1a. W sprawach, w których wydano odrębną decyzję o odszkodowaniu, zapłata

odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o
odszkodowaniu stała się ostateczna.

1b. W przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na wniosek osoby
wywłaszczanej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego przez
organ pierwszej instancji w decyzji o wywłaszczeniu. Zapłata zaliczki następuje
jednorazowo w terminie 50 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki.
Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o kwotę
wypłaconej zaliczki.

1c. Jeżeli uchylono decyzję o wywłaszczeniu lub stwierdzono nieważność decyzji o
niezwłocznym zajęciu nieruchomości, osoba, której wypłacono zaliczkę, lub jej
spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tej zaliczki po jej waloryzacji na dzień zwrotu, o
ile nie przysługuje im uprawnienie, o którym mowa w art. 122a.

2. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wysokość odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty.
Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiązana do zapłaty
odszkodowania.

3a. Jeżeli decyzja, na podstawie której wypłacono odszkodowanie, została następnie
uchylona lub stwierdzono jej nieważność, osoba, której wypłacono odszkodowanie, lub
jej spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tego odszkodowania po jego waloryzacji na
dzień zwrotu.
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4. Za zgodą osoby uprawnionej do odszkodowania starosta, wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej, może ustalić inny niż określony w ust. 1-3 sposób zapłaty
przyznanego odszkodowania.

5. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, za szkody powstałe wskutek
zdarzeń, o których mowa w art. 120, do zapłaty ceny nabycia części nieruchomości, o
której mowa w art. 113 ust. 3, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej jest
zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6-8, starosta, wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje
na rzecz tej jednostki.

[6. Obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w
art. 124, art. 124b, art. 125 i art. 126 oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego
powodu obciąża osobę lub jednostkę organizacyjną, która uzyskała zezwolenie
odpowiednio na założenie lub przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i
urządzeń, o którym mowa w art. 124 ust. 1, albo zezwolenie na wykonanie czynności
związanych z konserwacją, remontami, usuwaniem awarii oraz usuwaniem z gruntu, o
którym mowa w art. 124b ust. 1, albo zezwolenie na prowadzenie działalności
polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin
stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą
odkrywkową albo zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej
lub innej nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.]

<6. Obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń
wymienionych w art. 124, art. 124b, art. 125 i art. 126 oraz za zmniejszenie wartości
nieruchomości z tego powodu obciąża osobę lub jednostkę organizacyjną, która
uzyskała zezwolenie odpowiednio na założenie lub przeprowadzenie ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń, o którym mowa w art. 124 ust. 1, albo
zezwolenie na wykonanie czynności związanych z konserwacją, remontami,
usuwaniem awarii oraz usuwaniem z gruntu, o którym mowa w art. 124b ust. 1,
albo zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub
innej nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody albo przedsiębiorcę,
który na podstawie koncesji wykonuje działalność w zakresie poszukiwania,
rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą.>

7. (uchylony).
8. Podmiot, który będzie realizował cel publiczny, może pokryć koszty należności, o

których mowa w ust. 5 i 6, oraz koszty ustalenia tych należności.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn.

zm.)

Art. 7a.
1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego przechowuje się w

pomieszczeniach spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na
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podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

[2. Do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 2,
stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.).]

<2. Do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o której mowa w
art. 10 ust. 2, stosuje się przepisy art. 114 oraz przepisy wydane na podstawie art.
119 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr ..., poz. ...).>

Art. 9.
1. Nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do

użytku cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wymaga uzyskania pozwolenia na
nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, zwanego dalej "pozwoleniem".

2. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie
wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a
oraz pkt 3 lit. a.

3. Przedsiębiorca może nabywać i przechowywać materiały wybuchowe przeznaczone do
użytku cywilnego bez uzyskania pozwolenia lub ich używać, jeżeli:

1) posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi
materiałami,

2) rodzaj nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego odpowiada rodzajowi materiałów
wybuchowych określonych w koncesji,

3) posiada pomieszczenia magazynowe spełniające wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

4) zatrudnia osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19, w zakresie
dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

4. O terminie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie nabywania, przechowywania
lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o której
mowa w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza opinię
potwierdzającą możliwość spełnienia warunków określonych w przepisach, o których
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5. Opinia powinna zawierać ocenę bezpieczeństwa procesów
technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach
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surowców, produktów i gotowych wyrobów, a także ocenę bezpieczeństwa urządzeń
technologicznych.

6. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie nabywania,
przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany spełniać wymagania określone w art.
18 ust. 1 pkt 1 i 3-8.

[7. Przedsiębiorca posiadający pozwolenie, uznając za zbędne posiadane materiały
wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, może je zbyć przedsiębiorcy
posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub
obrót tymi materiałami po uzyskaniu na ich zbycie pisemnej zgody wojewody właściwego
ze względu na swoją siedzibę lub dyrektora okręgowego urzędu górniczego, o którym
mowa w art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze, właściwego ze względu na lokalizację zakładu górniczego albo zakładu, w
którym jest wykonywana działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1
lub 3, zwanego dalej "dyrektorem okręgowego urzędu górniczego", wydanej w formie
decyzji administracyjnej.]

<7. Przedsiębiorca posiadający pozwolenie, uznając za zbędne posiadane materiały
wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, może je zbyć przedsiębiorcy
posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych
lub obrót tymi materiałami po uzyskaniu na ich zbycie zgody wojewody właściwego
ze względu na swoją siedzibę lub dyrektora okręgowego urzędu górniczego, o
którym mowa w art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze, właściwego ze względu na siedzibę zakładu górniczego albo
zakładu prowadzącego poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, zwanego
dalej „dyrektorem okręgowego urzędu górniczego”, wyrażonej w drodze decyzji.>

8. (uchylony).
9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób

prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji, dla potrzeb obrotu
materiałami wybuchowymi i ich kontroli, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo
użytkowników.

Art. 10.
1. Pozwolenie wydaje, odmawia wydania lub cofa wojewoda właściwy ze względu na

siedzibę przedsiębiorcy lub jednostki naukowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
[2. Pozwolenie na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego dla przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,
2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w

górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
- wydaje, odmawia jego wydania lub je cofa dyrektor okręgowego urzędu górniczego.

2a. Pozwolenia na używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, są
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wydawane na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo
geologiczne i górnicze.]

<2. Pozwolenie na nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego dla:

1) przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie:
a) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,
b) wydobywania kopalin ze złóż,
c) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz

podziemnego składowania odpadów,
2) przedsiębiorców wykonujących powierzone im roboty strzałowe w ruchu

zakładu górniczego albo zakładu
– wydaje, odmawia jego wydania lub je cofa dyrektor okręgowego urzędu
górniczego.

2a. Pozwolenia na używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 2, są wydawane na
podstawie przepisów art. 114 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. –
Prawo geologiczne i górnicze.>

3. Do dyrektora okręgowego urzędu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego rozdziału dotyczące wojewody.

4. Przed wydaniem pozwolenia wojewoda zasięga opinii właściwego miejscowo
komendanta wojewódzkiego Policji.

[Art. 16a.
Dyrektor okręgowego urzędu górniczego zawiadamia o wydaniu pozwolenia oraz jego
cofnięciu ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego ze względu na
siedzibę wnioskodawcy oraz lokalizację zakładu górniczego albo zakładu, w którym jest
wykonywana działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 lub 3, wojewodę,
komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska oraz okręgowego inspektora pracy. O odmowie wydania pozwolenia dyrektor
okręgowego urzędu górniczego zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji.]

<Art. 16a.
Dyrektor okręgowego urzędu górniczego zawiadamia o wydaniu pozwolenia oraz jego
cofnięciu ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego ze względu na
siedzibę wnioskodawcy oraz siedzibę zakładu górniczego albo zakładu prowadzącego
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wojewodę, komendanta wojewódzkiego
Policji, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
oraz okręgowego inspektora pracy. O odmowie wydania pozwolenia dyrektor
okręgowego urzędu górniczego zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji.>
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Art. 18.
1. Przedsiębiorca, kierownik jednostki naukowej, którym wydano pozwolenie, są

obowiązani:
1) przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania
terenów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1d,

2) przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu,
3) zapewnić stały nadzór nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego,
4) dysponować obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac

prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń,
z zastrzeżeniem ust. 1a,

5) zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych znalezionych podczas
oczyszczania terenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych
na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo wydanych na podstawie art. 21
ust. 4,

6) prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i
zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub
znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów,

7) na bieżąco oceniać i dokumentować stopień ryzyka związanego z prowadzeniem
prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a
także posiadać dokumentację obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt 4,

8) przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7, przez co najmniej 10 lat,
licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została
dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności
gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów.

1a. Przedsiębiorca nieposiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach,
o których mowa w ust. 1 pkt 4, dołącza oświadczenie o nieposiadaniu tych obiektów, z
wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 9 ust. 3.

1b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub
używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego bez prawa ich
magazynowania.

[1c. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego nabywane, przemieszczane,
przechowywane lub używane w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o
której mowa w art. 10 ust. 2, ewidencjonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.]

<1c.Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego nabywane,
przemieszczane, przechowywane lub używane w związku z wykonywaniem
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działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 2, ewidencjonuje się zgodnie
z przepisami art. 114 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.>

1d. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów w związku z
wykonywaniem działalności gospodarczej innej niż określona w art. 10 ust. 2 oraz
wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące prowadzenia tych prac, biorąc pod
uwagę zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, z
uwzględnieniem zróżnicowania charakteru wykonywanych prac i właściwości
używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór
ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględniając konieczność zapewnienia pełnej
rejestracji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

[Art. 18a.
Do używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w związku z
wykonywaniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 2, stosuje się
przepisy wydane na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo
geologiczne i górnicze.]

<Art. 18a.
Do używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w
związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 2,
stosuje się przepisy art. 114 oraz przepisy wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.>

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593)

Art. 46.
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

[1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż,
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;]

<1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych
objętych własnością górniczą, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania
odpadów;>
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2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu
paliwami i energią;

4) ochrony osób i mienia;
5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
6) przewozów lotniczych;
7) prowadzenia kasyna gry.

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej
koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających
szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny
ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie
może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności
regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy.

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH

CYWILNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz. 1016 i Nr 197, poz. 1307)

Art. 96.
1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym
związanych;

2) strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o
obniżenie alimentów;

3) strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
4) pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i

ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36;
5) kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw

Pacjenta;
7) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących praktyk

ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów;

8) inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy;
9) strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;

9a) osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę
ubezwłasnowolnienia;
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10) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd - w zakresie
przyznanego jej zwolnienia;

11) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w sprawach dotyczących ochrony
indywidualnych interesów konsumenta;

[12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
o których mowa w dziale V ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).]

<12) strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu
górniczego, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. –
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr …, poz. ).>

2. Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a
gdyby to nie było możliwe - strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością
spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

3. W pozostałych wypadkach, o których mowa w ust. 1, za stronę zwolnioną od kosztów
sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

4. W wypadku gdy powództwo o ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w
orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi
kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

USTAWA z dnia 17 lutego 2006 r. O DOTACJI PRZEZNACZONEJ DLA NIEKTÓRYCH

PODMIOTÓW (Dz. U. Nr 64, poz. 446 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 339)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

[1) zakład górniczy - zakład górniczy w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), który
służył lub służy do wydobywania soli albo rud cynku i ołowiu;]

<1) zakład górniczy – zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 16 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr …, poz. );>

2) dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która w
przypadku gdy stanowi pomoc publiczną została uznana przez Komisję Europejską
za zgodną z regułami wspólnego rynku.
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK  
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia

1  2  3  4
I. Dokonanie czynności urzędowej

pkt 1-39 pominięte

[40. Decyzja stwierdzająca spełnianie
uprawnień do prowadzenia szkoleń
pracowników zakładów górniczych w
zakresie znajomości przepisów
regulujących bezpieczne wykonywanie
pracy w zakładzie górniczym]

 505 zł]

[41. Decyzja zatwierdzająca program
przeszkolenia pracowników na
stanowiskach w ruchu zakładu
górniczego, innych niż stanowiska
kierownictwa i dozoru ruchu, które
mogą zajmować osoby o szczególnych
kwalifikacjach zawodowych i
warunkach zdrowotnych, opracowany
dla poszczególnych stanowisk,
wydawana na wniosek przedsiębiorcy
lub jednostki organizacyjnej trudniącej
się szkoleniem - od każdego programu]
<41. Zatwierdzenie programu
szkolenia osób wykonujących
czynności specjalistyczne w ruchu
zakładu górniczego – od każdego
programu >

 105 zł

 42. Zatwierdzenie planów ruchu:
1) podziemnych zakładów górniczych 1.005 zł

 2) odkrywkowych zakładów górniczych
lub zakładów górniczych wydobywających
kopaliny otworami wiertniczymi

 805 zł

 3) innych zakładów  505 zł

[43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy
do spraw ruchu górniczego:

 1) jednostce naukowej  1.005 zł
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 2) osobie fizycznej]  505 zł

<43. Nadanie uprawnień
rzeczoznawcy do spraw ruchu
górniczego:

1) osobie prawnej,
2) osobie fizycznej >
pkt 44-53 pominięte

Część II pominięta

III.  Wydanie zezwolenia (pozwolenia,
koncesji)

pkt 1- 42 pominięte

[43. Pozwolenie na nabywanie i
przechowywanie materiałów
wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, w związku z
działalnością prowadzoną w zakresie:
poszukiwania, rozpoznawania i
wydobywania złóż kopalin, a także
bezzbiornikowego magazynowania
substancji oraz składowania odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych]
<43. Pozwolenie na nabywanie i
przechowywanie materiałów
wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, na potrzeby
działalności regulowanej Prawem
geologicznym i górniczym.>

 505 zł

 pkt 43a-46 pominięte

Część IV pominięta

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA

KAMIENNEGO W LATACH 2008–2015 (Dz. U. Nr 192, poz. 1379)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) przedsiębiorstwo górnicze:
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a) spółkę węglową - jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, która prowadzi
wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji lub która prowadzi
likwidację zakładu górniczego oraz działania polikwidacyjne na terenach
górniczych,

b) spółkę, w której Skarb Państwa lub spółki węglowe, posiadają akcje albo
udziały, prowadzącą wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji albo
która prowadzi likwidację zakładu górniczego, działania polikwidacyjne na
terenach górniczych albo zabezpiecza kopalnie przed zagrożeniami wodnymi,
gazowymi oraz pożarowymi po zakończeniu likwidacji kopalni,

c) spółkę zależną lub współzależną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) od spółki w
której Skarb Państwa posiada akcje lub udziały, prowadzącą wydobycie węgla
kamiennego na podstawie koncesji;

2) kopalnia - wyodrębnioną jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa górniczego
prowadzącą zakład górniczy;

[3) zakład górniczy - służący wydobywaniu węgla kamiennego zakład górniczy w
rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);]

<3) zakład górniczy – służący wydobywaniu węgla kamiennego zakład górniczy w
rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr ..., poz. ...);>

4) gmina górnicza - gminę, na której terenie jest:
[a) wykonywana albo była wykonywana po dniu 14 stycznia 1999 r. działalność

gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla kamiennego i na rzecz
której przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane lub było obowiązane po tym
dniu uiszczać opłatę eksploatacyjną, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,]

<a) wykonywana albo była wykonywana po dniu 14 stycznia 1999 r.
działalność gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla
kamiennego i na rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane lub
było obowiązane po tym dniu uiszczać opłatę eksploatacyjną, o której mowa
w przepisach prawa geologicznego i górniczego,>

b) zlokalizowany albo był zlokalizowany po dniu 14 stycznia 1999 r. zakład
górniczy albo część tego zakładu;

5) oznaczona część zakładu górniczego - wydzielony z całości element składowy lub
zespół elementów zakładu górniczego, określony przez przedsiębiorcę w związku z
planowaną ich likwidacją.

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. O ODPADACH WYDOBYWCZYCH (Dz. U. Nr 138,

poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145)

Art. 3.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
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1) cyjanek dysocjujący w słabym kwasie - cyjanek i związki cyjanku, które ulegają
dysocjacji w słabym kwasie o określonym pH;

2) hałda - obiekt przeznaczony do składowania stałych odpadów wydobywczych na
powierzchni ziemi;

[3) kopalina - kopalina w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo
geologiczne i górnicze, z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych;]

<3) kopalina – kopalina w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr ..., poz. ...), z wyłączeniem wód leczniczych,
wód termalnych i solanek;>

4) niezanieczyszczona gleba - glebę, która została usunięta z górnej warstwy
powierzchni ziemi w trakcie działalności wydobywczej i która nie przekracza
standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 105 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708);

5) obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - obiekt przeznaczony do
składowania odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub
zawiesinie, w tym tamy, hałdy i stawy osadowe; za obiekty unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych nie uznaje się wyrobisk górniczych wypełnianych
odpadami wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych;

6) odpady przeróbcze - odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które
pozostają po przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów
mechanicznych, fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicznych, a także z
połączenia tych procesów;

7) odpady wydobywcze - odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania,
wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż;

8) poważny wypadek - zdarzenie w miejscu prowadzenia działalności związanej z
gospodarowaniem odpadami wydobywczymi w obiekcie unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, prowadzące do natychmiastowego lub występującego po pewnym
czasie poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, w miejscu
prowadzenia działalności lub poza nim;

9) przemysł wydobywczy - dział gospodarki zajmujący się odkrywkowym,
podziemnym lub otworowym wydobywaniem kopalin ze złóż lub ich przeróbką;

10) przeróbka - procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a
także połączenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, prowadzone
w celu przygotowania ich do wykorzystania, w tym zmiana ich objętości,
klasyfikacja, rozdzielanie i ługowanie, a także ponowna przeróbka poprzednio
odrzuconych odpadów, z wyłączeniem procesów wytapiania, produkcyjnych
procesów termicznych (innych niż wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych;

11) rekultywacja terenu - zagospodarowanie terenu, na który miał wpływ obiekt
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z funkcją wynikającą z planu
zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku tego planu - zgodnie z
zamierzonym sposobem użytkowania terenów przyległych, w tym przywrócenie
stanu jakościowego gleby i ziemi do poziomu wymaganego standardami jakości
gleby i ziemi;

12) staw osadowy - obiekt przeznaczony do składowania drobnoziarnistych odpadów
wydobywczych, w tym powstałych w wyniku przeróbki, wraz ze zmieniającą się
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ilością wody technologicznej, która pochodzi z przeróbki kopalin ze złóż, oraz z
oczyszczania wody technologicznej;

13) tama - obiekt budowlany przeznaczony do zatrzymania lub zamknięcia wody
technologicznej lub odpadów wydobywczych w stawie osadowym;

14) zainteresowana społeczność - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są lub mogą być dotknięte
skutkami wydania zezwolenia lub mają interes w procesie jego wydania lub w
procesie ustalania procedur związanych z zapobieganiem poważnym wypadkom w
obiektach unieszkodliwiania odpadów kategorii A; do organizacji pozarządowych
ma zastosowanie przepis art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych,
kierując się właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, w szczególności
rozpuszczalnością, palnością, biodegradacją, zdolnością do wymywania, zawartością
zanieczyszczeń w odpadach wydobywczych oraz negatywnym oddziaływaniem na
środowisko wód odciekowych z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z
uwzględnieniem ich potencjalnego zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych lub
podziemnych.

Art. 39.
1. Wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi powinno odbywać się z

uwzględnieniem następujących warunków:
1) zabezpieczenia stabilności odpadów wydobywczych;
2) zapobiegania zanieczyszczeniu gleby, wód powierzchniowych i podziemnych;
3) zapewnienia monitoringu wyrobisk górniczych wypełnianych odpadami

wydobywczymi.
2. Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodzącymi z

własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo
geologiczne i górnicze.

3. Do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niż z własnego
zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
jeżeli wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niż z
własnego zakładu górniczego jest prowadzone w ruchu zakładu górniczego, to
zastosowanie mają również przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze.

[4. Szczegółowe warunki, o których mowa w ust. 1, dotyczące wypełniania wyrobisk
górniczych w ruchu zakładu górniczego odpadami wydobywczymi określa art. 78 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

5. Sposób realizacji warunków, o których mowa w ust. 1, dotyczących wypełniania wyrobisk
górniczych odpadami wydobywczymi określa się w planie ruchu zakładu górniczego, o
którym mowa w art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze.]

<4. Szczegółowe warunki, o których mowa w ust. 1, dotyczące wypełniania wyrobisk
górniczych w ruchu zakładu górniczego odpadami wydobywczymi określają
przepisy wydane na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. –
Prawo geologiczne i górnicze.
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5. Sposób realizacji warunków, o których mowa w ust. 1, dotyczących wypełniania
wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi określa się w planie ruchu zakładu
górniczego, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo
geologiczne i górnicze.>

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr

199, poz. 1227, z późn. zm.)

Art. 21.
1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza

się w publicznie dostępnych wykazach.
2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane:

pkt 1-33 pominięte
[34) z zakresu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z

2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) o:
a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin

ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w
górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na

podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy,
d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów

górniczych;]
<34) z zakresu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.

U. Nr …, poz. …) o:
a) koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie

kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
podziemne składowanie odpadów,

b) danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
c) kartach informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów

górniczych;>
35) z zakresu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i

ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865) o:
a) wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach, o których mowa w art. 13 ust. 3, art.

15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy,
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b) postanowieniach, o których mowa w art. 24 ust. 7 tej ustawy.
3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O WOJEWODZIE I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W WOJEWÓDZTWIE (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr

22, poz. 114)

Art. 56.
1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy administracji

rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi
administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy
innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej w województwie:

1) dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych,
wojskowi komendanci uzupełnień;

2) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
3) dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów

kontroli skarbowej;
[4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów

górniczych;]
<4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego

Urzędu Górniczego;>
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów

probierczych;
7) dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;

10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów

Straży Granicznej;
13) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

2. Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej następuje na
podstawie odrębnych ustaw.


