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OD AUTORA

Górnictwo przeważnie kojarzy się z wydobywaniem węgla kamiennego. Jest to jed-
nak tylko część prawdy. Funkcjonowanie każdego państwa zależy od wykorzystywa-
nia produktów (surowców) powstających w wyniku wydobywania kopalin. Przykła-
dem może być chociażby budownictwo. Bez piasku, kruszywa, surowców skalnych, 
ilastych oraz produktów ich przeróbki (cement, wapno, ceramika budowlana) nie jest 
ono w stanie funkcjonować. Metale przeważnie powstają w wyniku hutniczej prze-
róbki ich rud. W Polsce źródłem większości energii niezbędnej do funkcjonowania 
gospodarki jest wykorzystywanie surowców pochodzenia kopalnego, zwłaszcza wę-
gla i węglowodorów. Surowce pochodzenia kopalnego (np. siarka) są również podsta-
wą funkcjonowania przemysłu chemicznego. Przykłady te można mnożyć. Nic zatem 
dziwnego, że górnictwo od dawna było przedmiotem zainteresowania każdego pra-
wodawcy. Dawniej uważano je za przywilej panującego, który zezwalając na wydoby-
wanie kopalin czerpał w ten sposób korzyści majątkowe. Początkowo kopaliny wy-
dobywano wyłącznie metodą odkrywkową. Postęp techniczny umożliwił  sięgnięcie 
do tych złóż, które znajdują się we wnętrzu skorupy ziemskiej. Znalazło to również 
swój wyraz w dawnych prawodawstwach dotyczącym górnictwa, w których pojawi-
ły się wymagania kształtujące (wedle obecnej terminologii) system bezpie czeństwa1. 
Nie ma zaś wątpliwości, że    złoża kop a lin są elementami środowiska, a w dodatku 
przeważnie o charakterze nieodnawialnym. Co więcej, wydobycie kopaliny oznacza 
nieodwracalny uszczerbek w środowisku. Procesy przeróbki wydobytej kopaliny 
oraz wykorzystanie powstających z niej produktów nie pozostają również obojętne 
dla stanu środowiska, czego przykładem może chociażby spalanie węgla2. Oznacza to 
konieczność poddania omawianych rodzajów działalności wymaganiom w zakresie 
ochrony środowiska.

Co prawda zrównoważony rozwój zakłada m.in. ograniczenie tempa wykorzystania 
nieodnawialnych elementów środowiska (w tym kopalin), tyle że w obecnych uwa-
runkowaniach technologicznych jest to możliwe tylko częściowo. Rezygnacja z trady-

1 Używając współczesnej terminologii – bezpieczeństwa i higieny pracy, chociaż stosunek pracy 
(w obecnym znaczeniu tego określenia) nie był wówczas znany.

2 Chociażby w postaci emisji substancji zanieczyszczających do powietrza czy też powstawania od-
padów.

1
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cyjnych nośników energii (np. węgla kamiennego, brunatnego) i zwiększenie stopnia 
wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych generuje natomiast popyt na takie 
surowce pochodzenia kopalnego, które dotychczas były wykorzystywane w stosun-
kowo niewielkim zakresie. Przykładem może być lit wykorzystywany w bateriach 
samochodów elektrycznych.

Postęp techniczny oraz wymagania ochrony środowiska uzasadniają również inne 
sposoby wykorzystywania wnętrza skorupy ziemskiej. Przykładami mogą być:

− podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
− podziemne składowanie odpadów,
− zatłaczanie dwutlenku węgla do wnętrza skorupy ziemskiej,
− niektóre inne sposoby wykorzystywania złóż kopalin bądź wnętrza skorupy 

ziemskiej (istniejących tam uwarunkowań).

Wszystkie te czynniki powodują, że górnictwo staje się przedmiotem coraz to bar-
dziej rozbudowanej regulacji prawnej.

Opisane wyżej rodzaje działalności są jednocześnie niezwykle konfliktogenne. Prze-
de wszystkim źródłem konfliktu jest to, że złoża kopalin rozmieszczone są nierów-
nomiernie, a ich wydobywanie może kolidować z innymi sposobami korzystania 
ze środowiska. Ten, kto jest właścicielem złoża kopaliny, przeważnie zainteresowany 
jest uzyskaniem korzyści wynikających z jego wydobywania. Z kolei ten, kto zamie-
rza podjąć działalność w omawianym zakresie, chciałby uczynić to jak najszybciej, 
w dodatku ponosząc jak najmniejsze koszty. Taka działalność w istotnym stopniu 
wpływa na stan środowiska, przede wszystkim otaczającego złoże kopaliny. Niestety, 
wpływ ten przeważnie jest destrukcyjny, długotrwały, a niekiedy może ujawniać się 
nawet po wielu latach od zakończenia wydobycia. Nic więc dziwnego, że ci, którzy 
znajdują się w zasięgu przewidywanych szkodliwych (nawet pośrednich) oddziały-
wań wydobycia kopaliny (zwłaszcza właściciele nieruchomości gruntowych), prze-
ważnie są zainteresowani blok owaniem możliwości podjęcia takiej działalności, co 
może przekładać się na stanowiska samorządów terytorialnych, zwłaszcza zaś orga-
nów gmin. Wiadomo, że te ostatnie poc hodzą z wyborów bezpośrednich, a w kon-
sekwencji liczą się ze stanowiskiem swoich wyborców. Co prawda decyzje pozwa-
lające na podjęcie działalności polegającej na wykorzystywaniu zasobów skorupy 
ziemskiej oraz jej wnętrza podejmują inne organy, to jednak dzieje się to we współ-
dzia łaniu m.in. z organami wykonawczymi gmin. Odnotować również należy silne 
związki omawianej problematyki z planowaniem i za g ospodarowaniem przestrzen-
nym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może wykluczyć podjęcie 
wydobycia kopaliny ze złoża, a z drugiej zaś strony wpływy tej działalności mogą 
wykluczyć korzystanie nieruchomości w sposób przewidziany planem miejscowym. 
Należy również zauważyć potencjalny konflikt interesów publicznych. Poszukiwa-
nie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin będących przedmiotem prawa własności 
górniczej (a więc kluczowych z punktu widzenia interesów państwa) jest wprawdzie 
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celem publicznym, ale jest nim również ochrona wyróżniających się elementów przy-
rody. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której złoże takiej kopaliny występuje 
w granicach przestrzeni objętej którąś z form ochrony przyrody bądź choć znajduje 
się poza jej granicami, wpływy takiego wydobycia mogą jednak szkodliwie na nią 
oddziaływać. Sprawa ulega dalszej komplikacji za sprawą udziału organizacji spo-
łecznych w postępowaniach zmierzających do podjęcia działalności w zakresie wy-
korzystywania złóż kopalin. Co prawda przyjmuje się, że wspomniane organizacje 
reprezentują interes publiczny, tyle że w praktyce niejednokrotnie można mieć co do 
tego daleko idące wątpliwości.

Niestety, mechanizmy rozstrzygania sygnalizowanych wyżej konfliktów nie są dosta-
tecznie jednoznaczne, a w dodatku przeważnie mają charakter uznaniowy. Sprzyja 
temu obowiązujący stan prawny.

Podjęcie działalności w zakresie wykorzystywania wnętrza skorupy ziemskiej jest 
przedmiotem niezwykle złożonej regulacji prawnej, która w dodatku nie jest do-
statecznie przejrzysta. Miejscami można nawet odnieść wrażenie, że ustawodaw-
ca chciał uniknąć jasnych i zrozumiałych rozwiązań. Co gorsza, organy państwa 
odpowiedzialne za tworzenie i stosowanie opisanych wyżej wymagań nierzadko 
popełniają niemal wszystkie możliwe błędy, zarówno legislacyjne, jak i w proce-
sie stosowania prawa. W rezultacie sytuacja prawna przedsiębiorcy, który zamierza 
podjąć działalność w omawianym zakresie, jest niezwykle trudna. Zmorą postępo-
wań w omawianych sprawach jest ich przewlekłość oraz to, że niekiedy ich uczest-
nicy cechują się znikomą wiedzą z zakresu prawa. Co gorsza, to ostatnie wykorzy-
stywane bywa w sposób instrumentalny. Nierzadko można też odnotować postawę 
„bezinteresownej nieżyczliwości” niektórych organów administracji. Analiza wy-
magań określających prawne uwarunkowania działalności w zakresie poszukiwania 
(rozpoznawania) oraz wydobywania kopalin z wielu przyczyn staje się zadaniem 
niezwykle trudnym, przede wszystkim ze względu na wielopłaszczyznowość regu-
lacji, jej nadmierną i nieuzasadnioną drobiazgowość, a także częste zmiany stanu 
prawnego (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio odnoszącego się do omawianej 
problematyki). Co gorsza, wspomniane zmiany niejednokrotnie są całkowicie przy-
padkowe, nieprzemyślane i szkodliwe dla interesu publicznego, chociaż ich uzasad-
nieniem bywa troska o wspomniany interes. Nic więc dziwnego, że zniechęca to 
inwestorów. Ocena ta nie stety odnosi się do wielu zmian zaistniałych w ostatnim 
ćwierćwieczu.

Omawiając aktualny stan prawny, nie sposób oderwać się od rozwiązań o charakte-
rze historycznym. Wywarły one bowiem znaczący wpływ na kształt obecnych uregu-
lowań. Można również odnieść wrażenie, że co najmniej niektóre dawne konstrukcje 
prawne zakodowane są w świadomości osób zajmujących się stosowaniem obowią-
zującego prawa. Dotyczy to również przedstawicieli pokolenia, które wprawdzie nie 
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miało możliwości zetknięcia się z dawnymi rozwiązaniami prawnymi, najwidoczniej 
jednak zostało zawodowo ukształtowane w ich duchu.

Celem książki jest przybliżenie Czytelnikowi prawnej problematyki geologii i górni-
ctwa. Przedstawienie wszystkich szczegółów związanych z funkcjonowaniem oma-
wianych wymagań nie jest jednak możliwe. Rozmiary analizowanej regulacji prawnej 
oraz jej drobiazgowość powodują bowiem, że dokładne omówienie całej problematy-
ki powodowałoby konieczność rozbudowania opracowania do rozmiarów niemożli-
wych do zaakceptowania.

Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywa wprawdzie ustawa z 9.06.2011 r. – Pra-
wo geologiczne i górnicze, jednak podejmowane na jej podstawie rozstrzygnięcia wy-
magają uprzedniego spełnienia wymagań kształtowanych prawem przedsiębiorców, 
dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, ocen oddziaływania 
na środowisko i wielu innych. Z kolei zasadą jest, że spełnienie wymagań przewi-
dzianych prawem geologicznym i górniczym nie wyklucza konieczności uzyskania 
rozstrzygnięć przewidzianych odrębnymi przepisami, czego przykładem mogą być 
uwarunkowania dotyczące gospodarki wodnej, postępowania z odpadami, ochrony 
powierzchni ziemi (w tym rekultywacji gruntów) i wielu innych. Powoduje to znaczą-
ce skomplikowanie prawnego kształtu wymagań niezbędnych do podjęcia i wykony-
wania działalności w omawianym zakresie. Co do zasady zagadnienia te, pomimo ich 
niezwykle istotnego charakteru, pozostają poza ramami opracowania.

Zaspokojenie oczekiwań czytelników może być niezwykle trudne. Niektórzy dążą 
do uzyskania wiedzy o charakterze ogólnym, inni zainteresowani są rozwiązania-
mi szczegółowymi, w tym wynikającymi z aktów o charakterze wykonawczym, czy 
nawet uregulowanymi w odrębnych przepisach (np. dotyczących gospodarki wod-
nej, postępowania z odpadami). Niniejsze opracowanie stanowi swego rodzaju kom-
promis pomiędzy tymi oczekiwaniami, z położeniem nacisku na niektóre problemy 
praktyki stosowania omawianych zagadnień, zwłaszcza zaś orzecznictwo sądów ad-
ministracyjnych. Jedną z podstawowych form działania organów administracji właś-
ciwych w omawianych sprawach jest bowiem decyzja administracyjna, która podlega 
kontroli sądowoadministracyjnej.

Liczne zmiany stanu prawnego uzasadniły konieczność wprowadzenia rozwią-
zań o charakterze przejściowym, których funkcją jest ocena stosunków prawnych 
powstałych pod rządem dawnych wymagań, tyle że dokonywana w nowym stanie 
prawnym. Ich celem jest płynne przejście od starych do nowych rozwiązań. Co do 
zasady ramy opracowania nie pozwalają na analizę większości tego rodzaju rozwią-
zań, przede wszystkim ze względu na ich drobiazgowość oraz to, że z biegiem czasu 
ich aktualność gaśnie.
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Wiele zagadnień pozostało poza ramami opracowania. Dotyczy to zwłaszcza pod-
ziemnego składowania i magazynowania, w tym dwutlenku węgla, których regulacja 
prawna w zasadzie została tylko zasygnalizowana. W aktualnej rzeczywistości roz-
wiązania te mają marginalne znaczenie.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie powołane orzeczenia sądów są prawomocne. 
Opracowanie przedstawia stan prawny na dzień 1 lipca 2019 r.
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Rozdział I

EWOLUCJA STANU PRAWNEGO

1. Wprowadzenie

Działalność w zakresie poszukiwania (rozpoznawania) oraz wydobywania kopalin 
od dawna pozostawała i pozostaje nadal w kręgu żywotnych zainteresowań wszyst-
kich państw. Dowodem tego są prawa górnicze pochodzące sprzed kilkuset lat, które 
w dodatku co najmniej częściowo stały się pierwowzorami aktualnie obowiązujących 
rozwiązań. Przyczyny tej sytuacji są złożone. Przede wszystkim wspomniana dzia-
łalność bywa źródłem znaczących korzyści dla tego, komu przysługuje prawo do jej 
podejmowania. Nic zatem dziwnego, że uwarunkowania związane z wydobywaniem 
kopalin zawsze pozostawały i pozostają nadal pod wzmożonym nadzorem państwa. 
Początkowo „prawo do wydobywania minerałów” było objęte regaliami3 przysługu-
jącymi panującym. Wykonywanie działalności górniczej wiązało się natomiast z wie-
loma zagrożeniami, zwłaszcza dla osób zatrudnionych przy jej wykonywaniu. W re-
zultacie wiele rozwiązań nawet dawnych praw górniczych poświęcono zagadnieniu, 
które dzisiaj określamy mianem „bezpieczeństwa i higieny pracy”. Rozwiązania te 
nadal zachowują swą aktualność, jednak w znacznie większej skali. Gospodarcze-
go znaczenia kopalin (produktów powstających w wyniku ich wykorzystywania) we 
współczesnym świecie nie da się przecenić. W konsekwencji niemal każde państwo 
jest zainteresowane poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem złóż ko-
palin, co rzecz jasna oznacza potrzebę objęcia tej działalności regulacją prawną.

Wiadomo również, że zdecydowana większość kopalin zalicza się do tzw. nieodna-
wialnych elementów środowiska, a w dodatku przez co najmniej kilkadziesiąt najbliż-
szych lat gospodarka światowa będzie uzależniona od ich wykorzystywania. W szcze-
gólności zaś dotyczy to tych kopalin, które są nośnikami energii (węgiel kamienny 
i brunatny, węglowodory). Z istoty zrównoważonego rozwoju wynika wprawdzie ko-
nieczność zmniejszenia stopnia ich wykorzystywania, jednak proces ten musi być roz-

3 Regale – rodzaje gospodarki zastrzeżone dla panującego, bez względy na miejsce ich wykonywania, 
np. rybackie, łowieckie, górnicze, solne. Z punktu widzenia tematu oznaczały one wyłączność panującego 
w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania minerałów.
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łożony w czasie. Wymownym przykładem jest tutaj węgiel kamienny. Od lat w Polsce 
pozostawał on (i pozostaje nadal) podstawowym nośnikiem energii. Przed 1989 r. jego 
eksport był pewnym i znaczącym źródłem dewiz. Nic zatem dziwnego, że zakładano 
znaczący wzrost jego wydobycia, czemu sprzyjał ówczesny model gospodarki, zakła-
dający dotowanie tej gałęzi górnictwa. Celowi temu podporządkowano również pra-
wo, m.in. przez wprowadzenie zasady ograniczonej odpowiedzialności za tzw. szkody 
górnicze. W rezultacie część kosztów wydobycia kopalin przerzucano na poszkodowa-
nych, co zresztą przyczyniało się do dewastacji środowiska. Co prawda rozwiązania te 
mają obecnie walor historyczny, tyle że skutki spowodowanych w ten sposób przeobra-
żeń środowiska będą odczuwane jeszcze przez wiele lat. Z wielu przyczyn rola węgla 
kamiennego ulega obecnie znaczącemu ograniczaniu. Urynkowienie gospodarki spo-
wodowało zmniejszenie zapotrzebowania na ten nośnik energii, zwłaszcza w perspek-
tywie konieczności zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

2. Prawa górnicze okresu międzywojennego

Stan prawny obowiązujący po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. był niejednolity. 
Co prawda jedną z konsekwencji suwerenności państwa jest istnienie jego własne-
go (narodowego) prawa, ale odrodzona Rzeczpospolita z wielu powodów nie mogła 
oprzeć się na prawie przedrozbiorowym. Konieczne było scalenie zróżnicowanych 
porządków prawnych b. państw zaborczych. Wprawdzie niezwłocznie przystąpiono 
do tworzenia nowych, własnych rozwiązań prawnych, jednak z oczywistych przy-
czyn na efekty przyszło czekać4. Jako rozwiązanie tymczasowe przyjęto utrzymanie 
w mocy stanu prawnego ukształtowanego przez b. państwa zaborcze. Dotyczyło to 
również regulacji odnoszącej się do górnictwa. W rezultacie na ziemiach b. zaborów:

1) austriackiego – utrzymano moc obowiązującą m.in. powszechnej ustawy gór-
niczej z 1854 r. oraz państwowej ustawy naftowej z 1884 r.,

2) pruskiego – pozostały w mocy m.in. powszechna ustawa górnicza z 1865 r. oraz 
ustawy naftowe,

3) rosyjskiego – zachowały moc przepisy rosyjskiej ustawy górniczej5 oraz przepi-
sy dotyczące górnictwa naftowego.

W znacznej mierze rozwiązania te oparte były zresztą na zbliżonych zasadach.

Problematyka górnictwa stała się również przedmiotem umów międzynarodowych. 
W rejonie Górnego Śląska granice państwa wyznaczone zostały na powierzchni, bez 
uwzględnienia działalności prowadzonej we wnętrzu skorupy ziemskiej. Związane 
z tym szczegóły musiały stać się przedmiotem umowy międzynarodowej6.

4 Proces unifikacji prawa polskiego zakończył się dopiero po II wojnie światowej.
5 Zbiór Praw t. VII, wydanie z 1912 r.
6 Układ Polsko-Niemiecki w przedmiocie kopalń górnośląskich podpisany w Opolu 23.06.1922 r. 

(Dz.U. z 1923 r. Nr 45, poz. 305).

3

4

Rozdział I. Ewolucja stanu prawnego



21

Jednym z wyrazów unifikacji prawa dokonanej przez II Rzeczpospolitą stało się roz-
porządzenie7 Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Prawo górnicze8. Weszło 
ono w życie z dniem 1.01.1932 r. Wyjątkiem było ówczesne województwo śląskie, 
gdzie zaczęło ono obowiązywać o rok później (tj. 1.01.1933 r.), co stanowiło konse-
kwencję autonomii tej części kraju. Stosownie bowiem do art. 8a Ustawy Konstytu-
cyjnej z 15.07.1920 r. zawierającej Statut Organiczny Województwa Śląskiego9 „wszel-
kie zmiany ustaw dotyczących górnictwa, przemysłu, handlu i rękodzielnictwa, 
obowiązujących w Województwie Śląskim w dniu przyjęcia Górnego Śląska przez 
Polskę, mogą nastąpić tylko za zgodą Sejmu Śląskiego”, wyrażaną w drodze ustawy10 .

Prawo górnicze z 1930 r. wzorowano na rozwiązaniach powszechnej pruskiej ustawy 
górniczej z 24.06.1865 r.11, co stanowiło konsekwencję skoncentrowania przemysłu 
górniczego w przeważającej mierze na terenach b. zaboru pruskiego.

Prawo górnicze 1930 r. dzieliło minerały na dwie podstawowe grupy. Przede wszyst-
kim były nimi te, które mogły stać się przedmiotem tzw. własności górniczej. Ich 
rodzaje były wyliczone we wspomnianym rozporządzeniu. Wykaz ten obejmował 
kluczowe z punktu widzenia gospodarczego kopaliny i ulegał zróżnicowaniu w czasie 
oraz przestrzeni. Wśród minerałów mogących stać się przedmiotem własności gór-
niczej wyróżniano dalej te, których własność (górniczą) mógł uzyskać bądź (w zasa-
dzie) każdy, bądź tylko państwo (tzw. minerały zastrzeżone na rzecz państwa).

Prawo poszukiwania minerałów mogących stać się przedmiotem własności górni-
czej przysługiwało każdemu, kto miał zdolność do nabycia własności nieruchomości 
gruntowej. Ograniczenia dotyczyły cudzoziemców, pracowników organów admi-
nistracji górniczej, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz ich rodzin (art. 4, 
art. 16 pr. górn. 1930). Podjęcie poszukiwań górniczych w zasadzie nie wymagało 
zezwolenia. Ich rozpoczęcie należało natomiast zgłosić urzędowi górniczemu; ten 
ostatni mógł zezwolić na wykonywanie poszukiwań w obrębie cudzej nieruchomo-
ści. Do poszukiwań górniczych znajdowały odpowiednie zastosowanie m.in. przepi-
sy o ruchu zakładów górniczych, a nadto dotyczące kwalifikacji osób kierownictwa 
oraz dozoru ruchu. Celem tego rozwiązania było m.in. zapewnienie  szeroko  pojmo-
wanego bezpieczeństwa.

W ówczesnym stanie prawnym trudno było o odpowiedź na pytanie, komu i na jakiej 
podstawie prawnej miałoby przysługiwać prawo własności złóż kopalin „mogących 

7 Z mocą ustawy.
8 Dz.U. Nr 85, poz. 654 ze zm.
9 Dz.U. Nr 73, poz. 497 ze zm.
10 Ustawa Sejmu Śląskiego z 14.11.1932 r. o wyrażeniu zgody na wejście w życie na obszarze Woje-

wództwa Śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 29.11.1930 r. (Dziennik Ustaw Śląskich 
1933, Nr 1, poz. 1).

11 Potocznie określanej jako ABG (Das Allgemeine Berggesetz für die Preussichen Staaten).
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2. Prawa górnicze okresu międzywojennego



ZAGADNIENIA PRAWNE

CENA 149 ZŁ (W TYM 5% VAT)

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

Aleksander Lipiński

praw
ne podstaw

y geologii i górnictwa    
A

leksander Lipiński

Aleksander Lipiński – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; od kilkudzie-
sięciu lat specjalizuje się w prawnej problematyce geologii i górnictwa oraz ochrony środowiska, 
autor ponad trzystu opracowań z tego zakresu; radca prawny, od niemal 25 lat współpracownik 
Ministerstwa Środowiska. 

Książka przybliża najważniejsze zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności 
wynikające z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z uwzględnieniem praktyki ich 
stosowania, zwłaszcza sądowoadministracyjnej.

Omawia m.in. takie tematy jak: 
– poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin,
– własność, użytkowanie oraz wywłaszczenie górnicze, 
– prowadzenie robót geologicznych przez przedsiębiorcę, w tym dokumentację geologiczną, 

zawarcie umowy o prace geologiczne, ewidencję zasobów złoża, a także opłaty związane z tą 
działalnością,

– postępowanie koncesyjne, w szczególności wskazuje wątpliwości, jakie pojawiają się w czasie 
tego postępowania, analizuje także problemy związane z koncesjami węglowodorowymi, 

– prawna ochrona złóż kopalin jako element środowiska, w tym kwestie planowania i zagospo-
darowania przestrzennego oraz skutki braku ochrony złóż, 

– prowadzenie i likwidacja zakładu górniczego.

Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność geologiczną lub 
górniczą, geologów, jak również osób zatrudnionych w zakładach górniczych, a także organów 
administracji wydających decyzje w tym zakresie. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów 
i sędziów zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

prawne podstawy 
geologii i górnictwa 
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