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OBSZAR 
GÓRNICZY

� coraz silniejszy trend uelastycznienia podejścia do granic obszaru górniczego;

� coraz częstsza potrzeba korzystania z przyrostów złoża:

� Wielkość przyrostów musi mieścić się w dopuszczalnym przedziale błędu 
oszacowania średnich parametrów złoża oraz zasobów,

� Eksploatacja nie może naruszać przepisów prawa (mpzp, ochrona przyrody, ochrona 
środowiska, wód) oraz warunków koncesji

� Przybieranie przyrostów nie może naruszać zasad bezpieczeństwa osób, zg czy 
bezpieczenstwa powszechnego,

� Udokumentowanie granic złoża wyznaczyło jego naturalny spąg,

� Zakaz naruszania granic własności gruntów osób trzecich
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KWALIFIKACJE

� „stwierdzanie” kwalifikacji osób średniego i niższego dozoru po stronie przedsiębiorcy,

� projekt deregulacji zakłada ujęcie 1 szczebla dozoru,

� przewodnik Wyższego Urzędu Górniczego

- * -

� specjalistyczne szkolenia dla osób kierownictwa i dozoru robót strzałowych winny być 
ponawiane co 5 lat,

� kursy te może przeprowadzać sam przedsiębiorca, bez zatwierdzania programu takich 
szkoleń.
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STRATY ZŁOŻOWE

� definicja strat zawarta w rozporządzeniu MŚ z dnia 24 IV 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż 
nie pozwala na uznanie za straty tych części zasobów, które w wyniku prac 
przygotowawczych (udostępniających) tracimy. Należy od tych zasobów również uiszczać 
opłatę eksploatacyjną. 

� stanowisko Ministerstwa Środowiska: nie ma potrzeby zmiany dotychczas zatwierdzonych 
PZZ
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PZZ

� pierwotny projekt nowej ustawy nie zawierał przepisów dot. PZZ,

� projekt noweli węglowodorowej zaklada likwidację PZZ dla złóż węglowodorów,

� propozycja, by informacje zawarte w PZZ zostaly ujęte w dokumentacji geologicznej zloża 
kopaliny oraz w planie ruchu zg
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PRAWO 
DO INFORMACJI
GEOLOGICZNEJ

� prawo do informacji geologicznej podlega nacjonalizacji na rzecz Skarbu Państwa,

� podmiot, który sfinansował prace geologiczne:

� ma prawo wyłaczności korzystania z informacji przez lat 5,

� Może „dożywotnio” korzystać z informacji geologicznej bezpłatnie

� regulacje dot. nacjonalizacji prawa należy uznać za niekonstytucyjne.
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KARY PIENIĘŻNE
WUG

� podmioty podlegające specjalnej odpowiedzialności pieniężnej: przedsiębiorca oraz krzg

� dotychczas prowadzono kilka postępowań, głównie przeciwko kierownikom ruchu,

� ukaranie grzywną za wykroczenie nie wyklucza kary pieniężnej Prezesa WUG


