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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 1 kwietnia 2016 r. 

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy 

– Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 131) 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 

2015 r. poz. 196, z późn. zm.) 

 

Art. 34. 

[1. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Współdziałanie z 

organami określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem 

zamierzonej zmiany, w szczególności w zakresie zgodności z przeznaczeniem lub sposobem 

korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany w art. 7.] 

<1. Organ koncesyjny może dokonać zmiany koncesji także na wniosek przedsiębiorcy, 

któremu została ona udzielona.> 

<1a. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. 

Współdziałanie z organami określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, 

które są przedmiotem zamierzonej zmiany, w szczególności w zakresie zgodności z 

przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób 

przewidziany w art. 7. Przepisu art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego 

nie stosuje się.> 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji, 

jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą 

wyznaczone w koncesji granice terenu górniczego. 

3. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w ust. 2 organ koncesyjny wszczyna 

postępowanie z urzędu. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO GEOLOGICZNE I 

GÓRNICZE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1133) 

 

Art. 8. 

[1. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, udzielone przed dniem 

wejścia w życie ustawy, zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały 

udzielone, z zastrzeżeniem art. 9 i art. 10.] 
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<1. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, udzielone na 

podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia upływu terminu, 

na który zostały udzielone, z zastrzeżeniem art. 9 i art. 10.> 

2. Do wykonywania koncesji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z 

tym że w zakresie: 

1)   zmiany projektu robót geologicznych stosuje się art. 80a ustawy, o której mowa w 

art. 1; 

2)   przekazywania danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w 

tym robót geologicznych, oraz próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, a 

także wyników ich badań stosuje się art. 82 ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz przepisy wydane na podstawie art. 82a 

ustawy, o której mowa w art. 1; 

3)   obowiązku prowadzenia strony internetowej stosuje się art. 49zb ustawy, o której 

mowa w art. 1; 

[4)   opłat za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż 

węglowodorów stosuje się art. 133 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą;] 

<4) opłat za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż 

węglowodorów stosuje się art. 133 ust. 1, art. 141 i art. 142 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;> 

5)   przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą; 

6)   cofania koncesji stosuje się art. 37 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

[3. Koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż, udzielone przed dniem wejścia w życie 

ustawy, zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.] 

<3. Koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż, udzielone na podstawie przepisów 

dotychczasowych, zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały 

udzielone.> 

4. Do wykonywania koncesji, o której mowa w ust. 3, stosuje się przepisy dotychczasowe, z 

tym że w zakresie: 

1)   obowiązku prowadzenia strony internetowej stosuje się art. 49zb ustawy, o której 

mowa w art. 1; 

2)   zmiany projektu zagospodarowania złoża stosuje się art. 107 ustawy, o której mowa 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

3)   zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego stosuje się art. 108 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

4)   likwidacji zakładu górniczego stosuje się art. 129 ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

5)   przekazywania bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża stosuje 

się art. 49zc oraz przepisy wydane na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3 ustawy, o której 

mowa w art. 1; 
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6)   zmiany koncesji dotyczącej wydłużenia okresu jej obowiązywania stosuje się 

odpowiednio art. 49y ust. 5-7 ustawy, o której mowa w art. 1; 

[7)   opłaty eksploatacyjnej stosuje się stawki tej opłaty określone w załączniku do 

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;] 

<7) opłaty eksploatacyjnej stosuje się art. 141 i art. 142 ustawy, o której mowa w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz stawki tej opłaty określone 

w załączniku do ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą;> 

8)   przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą; 

9)   cofania koncesji stosuje się art. 37 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 11. 

1. Do postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złoża węglowodorów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Nie wszczyna się postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie 

lub rozpoznawanie złoża węglowodorów na podstawie wniosków, które wpłynęły w 

okresie 3 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, a postępowania wszczęte na 

podstawie tych wniosków umarza się. 

[3. Do udzielonych koncesji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 10 ust. 1-5 stosuje się 

odpowiednio.] 

<3. Do udzielonych koncesji, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 10 ust. 6 nie stosuje 

się.> 

 

 

 


