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EWOLUCJA PRAWNEJ REGULACJI DOTYCZ CEJ
KORZYSTANIA Z ZASOBÓW NATURALNYCH WN TRZA ZIEMI
W KONTEK CIE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE 

1. Nie ulega w tpliwo ci, e prze om lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych 
ubieg ego stulecia by  w Polsce okresem, kiedy to zapocz tkowane zosta y przemiany 
ustrojowe o fundamentalnym znaczeniu. Ich normatywnym wyrazem sta y si  g bokie 
przeobra enia obowi zuj cego podówczas systemu prawnego, co w istocie rzeczy  
w mniejszym lub wi kszym stopniu dotyczy o nieomal wszystkich aktów normatywnych 
tworz cych ten system. Zasadnicze zmiany nie omin y te  regulacji prawnej dotycz cej
korzystania z wn trza ziemi. Dzi  zatem, z perspektywy dwudziestu lat, warto zwróci
uwag  na niektóre z tych zmian, zw aszcza próbuj c dostrzec ich zwi zek z przebudowa 
ustrojow  pa stwa. Wydaje si  bowiem, e zwi zek ten nie zawsze jest dostatecznie wy-
ra nie u wiadamiany.  

2. Za o one ramy opracowania sprawiaj , e zagadnienie mo e zosta  przedstawio-
ne tylko w najwi kszym skrócie, z pomini ciem wielu istotnych szczegó ów, które jak e
cz sto przecie  decyduj  o kszta cie regulacji prawnej. Zwracaj c uwag  na kwestie o za-
sadniczym znaczeniu rozwa y  wypada zatem pokrótce jak poszczególne rozwi zania  
o charakterze ustrojowym wp yn y na ewolucj  regulacji prawnej dotycz cej korzysta-
nia z wn trza ziemi. Wydaje si , e wymaga to wzi cia pod uwag  przede wszystkim 
materii dotycz cej przebudowy stosunków w asno ciowych ( cznie z kwesti  wolno ci
gospodarczej) oraz samorz du terytorialnego. Nie mo na jednak tak e traci  z pola wi-
dzenia innych obszarów zagadnienia. Nieco uwagi po wi ci  trzeba b dzie zatem tak e
kwestii danin publicznych (op at) oraz odpowiedzialno ci za szkody.  

3. Nie ulega w tpliwo ci, e rozwa aj c problem przemian ustrojowych trzeba mie
na uwadze pewien d u ej trwaj cy proces, o którym nie mo na zreszt  powiedzie , e
zosta  ju  ca kowicie zako czony. Próbuj c ustali  pocz tek tego procesu odnotowa
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trzeba, e za prze omow  dat  w sensie politycznym uwa a si  dzie  4 czerwca 1989 r. 
kiedy to dosz o do cz ciowo wolnych wyborów, w nast pstwie których utworzony zo-
sta  pierwszy niekomunistyczny rz d1. Zdarzenia te zapocz tkowa y proces olbrzymich 
zmian w systemie prawa. Je li chodzi o kwestie ustrojowe to podstawowe znaczenie  
w tym wzgl dzie mia a ewolucja przepisów rangi konstytucyjnej.  

W tym kontek cie przypomnie  trzeba, e w chwili, gdy zapocz tkowane zosta-
y zmiany polityczne obowi zywa a Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 

22 lipca 1952 r.2 Z jej art. 1 ust. 1 wynika o3, e Polska Rzeczpospolita Ludowa jest pa -
stwem socjalistycznym. Przepis art. 1 ust. 2 stanowi  natomiast, e w Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej w adza nale y do ludu pracuj cego miast i wsi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 
Konstytucji, lud pracuj cy sprawowa  w adz  pa stwow  przez swych przedstawicieli, 
wybieranych do Sejmu, Senatu i do rad narodowych4.

Ten stan rzeczy rych o uleg  zasadniczemu przeobra eniu. Nast pi o to za spra-
w  ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej5. Ju  bowiem jej chronologicznie pierwszy przepis wskazywa , e dosz o do 
zmiany nazwy pa stwa. Ustawa zasadnicza otrzyma a bowiem tytu  "Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej". Dla kwestii ustrojowych podstawowe znaczenie mia a jednak 
przede wszystkim regulacja zawarta w art. 1-2 oraz 5 Konstytucji. Pierwszy z tych prze-
pisów stanowi , e Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa stwem prawnym, 
urzeczywistniaj cym zasady sprawiedliwo ci spo ecznej. Z art. 2 wynika o z kolei, e
w Rzeczpospolitej Polskiej w adza zwierzchnia nale y do Narodu (ust. 1), a Naród 
sprawuje w adz  przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu, Senatu i do rad na-
rodowych, przy czym sprawowanie w adzy nast puje tak e poprzez wyra anie woli w dro-
dze referendum, którego zasady i tryb przeprowadzania okre la ustawa (ust. 2)6. Odno-
towania wymaga tak e, i  zgodnie z wspomnianym wy ej art. 5 Rzeczpospolita Polska 
gwarantowa a udzia  samorz du terytorialnego w sprawowaniu w adzy oraz swobod
dzia alno ci innych form samorz du, do którego to w tku wypadnie jeszcze w szerszym 
zakresie powróci  w toku dalszych uwag. 

1 Por. A. Stelmachowski [w:] System Prawa Prywatnego, Tom 3, 2. wydanie, Red. T. Dybowski, Warszawa 
2007, s. 122 i n.  
2 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 33, poz. 232, ostatni tekst jednolity Dz. U. z 1976 r., Nr 6, poz. 36, ze zm. Dalej 
powo ywana jako Konstytucja z 1952 r.  
3 Cytowane wy ej brzmienie art. 1 Konstytucji z 1952 r. zosta o mu nadane ustaw  z dnia 10 lutego 1976 r. 
o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 5, poz. 29). W tek cie pierwotnym Kon-
stytucji z 1952 r. przepis ten stanowi , e Polska Rzeczpospolita Ludowa jest pa stwem demokracji ludowej. 
4 Do tre ci niektórych przepisów Konstytucji z 1952 r. wypadnie jeszcze powróci  przy omawianiu sygnalizo-
wanych wy ej zagadnie  szczegó owych. W tym miejscu chodzi o najkrótsz  z mo liwych prezentacj  ewolu-
cji tych przepisów rangi konstytucyjnej, które okre la y podstawy ustroju pa stwa.
5 Dz. U. Nr 75, poz. 444. Ustawa ta wesz a w ycie z dniem og oszenia, co nast pi o 31 grudnia 1989 r.  
6 Na marginesie odnotowa  przy tym trzeba, e tre  tego przepisu wkrótce zosta a zmieniona ustaw  z dnia  
8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 16, poz. 94). Od chwili jej wej cia 
w ycie z art. 2 ust. 2 Konstytucji wynika o, e naród sprawuje w adz  przez swych przedstawicieli wybiera-
nych do Sejmu i Senatu, a sprawowanie w adzy nast puje tak e poprzez wyra anie woli w drodze referendum, 
którego zasady i tryb przeprowadzania okre la ustawa. Zmiana ta wi e si  bezpo rednio z faktem reaktywo-
wania samorz du terytorialnego, do którego to w tku wypadnie jeszcze powróci .
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Konstytucja z 1952 r. utraci a moc obowi zuj c  z chwil  wej cia w ycie Ustawy 
Konstytucyjnej z dnia 17 pa dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach mi dzy w adz
ustawodawcz  i wykonawcz  Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz dzie terytorial-
nym7. Wspomnian  Ustaw  uchyli a z kolei aktualnie obowi zuj ca Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.8

4. Je li chodzi o regulacj  dotycz c  korzystania z wn trza ziemi, to odnotowa
trzeba, e w chwili pocz tków przeobra e  ustrojowych sk ada y si  na  trzy podstawo-
we akty prawne. Chodzi o bowiem o dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze9, de-
kret z dnia 21 pa dziernika 1954 r. o urz dach górniczych10 oraz ustaw  z dnia z dnia 16 li-
stopada 1960 r. o prawie geologicznym11. Oprócz tego korzystanie z wn trza ziemi regu-
lowa y tak e, cho  w mniejszym stopniu, inne akty normatywne, co jednak pozostawi
trzeba na uboczu12.

5. Jednym z najistotniejszych obszarów, w obr bie których dokonywa y si  sygnali-
zowane wy ej przemiany ustrojowe by y stosunki w asno ciowe. W tych ramach w punk-
cie wyj cia odnotowa  trzeba, i  z art. 11 ust. 1 Konstytucji z 1952 r. wynika a generalna 
regu a, w wietle której podstaw  ustroju spo eczno-gospodarczego Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej stanowi  socjalistyczny system gospodarczy, oparty na uspo ecznionych 
rodkach produkcji i socjalistycznych stosunkach produkcji13. Oznacza o to, innymi s o-

wy, e podstawow  rol  odgrywa a w asno  spo eczna14. Rozwini cie zasad Konstytucji 
zawarte by o w przepisach Kodeksu cywilnego15, które zawiera y liczne rozwi zania

7 Dz. U. Nr 84, poz. 426. Utrata to nie by a jednak ca kowita, albowiem pozostawa y w mocy przepisy Konsty-
tucji z 1952 r. zawarte w rozdziale 1 (Podstawy ustroju politycznego i gospodarczego), rozdziale 4 (Trybuna
Konstytucyjny, Trybuna  Stanu, Najwy sza Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji), rozdziale 7 (S d i Prokuratura) z wyj tkiem art. 60 ust. 1, rozdziale 8 (Podstawowe prawa 
i obowi zki obywateli), rozdziale 9 (Zasady wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta) z wyj tkiem art. 94, 
rozdziale 10 (God o, barwy i stolica Rzeczypospolitej Polskiej) oraz rozdziale 11 (Zmiana Konstytucji).  
8 Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. 
9 Dz. U. Nr 29, poz. 113. Dekret ten wszed  w ycie z dniem 2 grudnia 1953 r. Podlega  on licznym zmianom, 
czego konsekwencj  by o m.in. og aszanie co pewien czas tekstów jednolitych, z których ostatni zamieszczono 
w Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12. 
10 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 47, poz. 223, ostatni tekst jednolity Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 114. 
11 Dz. U. Nr 52, poz. 303 ze zm. 
12 Por. szerzej na ten temat A. Agopszowicz, Zarys sytemu prawnego górnictwa, Warszawa 1974, s. 16 i n. 
13 W my l z kolei art. 12 ust. 1 mienie ogólnonarodowe, a w szczególno ci: z o a mineralne, podstawowe ró-
d a energii, grunty pa stwowe, wody, lasy pa stwowe, kopalnie, pa stwowe przedsi biorstwa przemys owe,
rolne i handlowe, pa stwowe urz dzenia komunalne, banki, pa stwowe zasoby mieszkaniowe, drogi, pa -
stwowe rodki komunikacji, transportu i czno ci, radio, telewizja i film, pa stwowe instytucje socjalne, 
o wiatowe, naukowe i kulturalne - podlega szczególnej trosce i opiece pa stwa oraz wszystkich obywateli. 
14 Z art. 5 pkt 4 Konstytucji z 1952 r. wynika o, e w asno  spo eczna jest g ówn  podstaw  si y gospodarczej 
kraju i pomy lno ci narodu. Symptomatyczne by o przy tym podej cie w Konstytucji do innych form w asno-
ci. O ile bowiem z jej art. 18 wynika o, e Polska Rzeczpospolita Ludowa por cza ca kowit  ochron  oraz 

prawo dziedziczenia w asno ci osobistej obywateli, o tyle inaczej rzecz przedstawia a si  w odniesieniu do w a-
sno ci indywidualnej. Dotycz cy jej przepis art. 17 Konstytucji z 1952 r. stanowi  bowiem, e Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa uznaje i ochrania na podstawie obowi zuj cych ustaw indywidualn  w asno  i prawo dziedzi-
czenia ziemi, budynków i innych rodków produkcji nale cych do ch opów, rzemie lników i cha upników. 
15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 23, poz. 96 ze zm.).  
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przewiduj ce uprzywilejowanie tej formy w asno ci wzgl dem innych16. Kluczowe zna-
czenie w tym zakresie mia  jednak art. 128 tego Kodeksu, który w pierwotnym brzmieniu 
stanowi , e socjalistyczna w asno  ogólnonarodowa (pa stwowa) przys uguje niepo-
dzielnie Pa stwu (§ 1), a w granicach swej zdolno ci prawnej pa stwowe osoby prawne 
wykonywaj  w imieniu w asnym wzgl dem zarz dzanych przez nie cz ci mienia ogól-
nonarodowego uprawnienia p yn ce z w asno ci pa stwowej (§ 2)17. Jak podnoszono  
w ówczesnej literaturze wyra a  on zasad  jednolitej w asno ci pa stwowej18, której kon-
sekwencj  by  taki oto stan rzeczy, e pa stwowe osoby prawne, w tym m.in. przedsi -
biorstwa pa stwowe, nie mia y adnych uprawnie  w a cicielskich w stosunku do przy-
dzielonego im mienia19.

Stan ten ulega  znacz cym zmianom ju  od pocz tku lat dziewi dziesi tych ubie-
g ego stulecia, o czym by a ju  cz ciowo mowa wy ej20. Niezale nie od tego odnotowa
wszak trzeba tak e dokonuj ce si  w ramach procesów uw aszczania pa stwowych osób 
prawnych. Zasadnicze znaczenie mia a w tym zakresie ustawa z dnia 29 wrze nia 1990 r.  
o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw aszczaniu nieruchomo ci21, moc  której 
dosz o do uw aszczenia, które w literaturze okre lono mianem „masowego”22.

W wietle aktualnie obowi zuj cej Konstytucji kluczowe znaczenie dla stosunków 
w asno ciowych maj  jej art. 20, art. 21 oraz art. 64. Pierwszy z nich stanowi, e spo-

16 Tytu em przyk adu mo na w tych ramach wskaza , e zgodnie z ówcze nie obowi zuj cego art. 177 Kodek-
su cywilnego, przepisów o nabyciu w asno ci przez zasiedzenie nie stosowa o si , je eli nieruchomo  by a
przedmiotem w asno ci pa stwowej.
17 Przepis art. 128 Kodeksu cywilnego zosta  zmieniony ustaw  z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 3, poz. 11). Wtedy bowiem nadano mu brzmienie, e w asno  ogólnonarodowa 
(pa stwowa) przys uguje Skarbowi Pa stwa albo innym pa stwowym osobom prawnym, co wi za o si  z no-
wym stanem prawnym w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, do którego to w tku wypadnie jesz-
cze powróci . Ostatecznie art. 128 Kodeksu cywilnego zosta  usuni ty z systemu prawnego ustaw  z dnia  
28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321 ze zm.).  
18 Por. m.in. J. Wasilkowski, Prawo w asno ci 2 PRL. Zarys wyk adu, Warszawa 1969, s. 28 i n.  
19 Z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 wrze nia 1981 r. o przedsi biorstwach pa stwowych (tekst pierwotny Dz. U. 
Nr 24, poz. 122, aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 ze zm.) w jego brzmieniu obowi -
zuj cym w 1989 r. wynika o, e przedsi biorstwo pa stwowe jest podstawow  jednostk  organizacyjn  gospo-
darki narodowej, s u c  zaspokajaniu potrzeb spo ecznych, tworzon  w celu osi gania efektywnych ekono-
micznie wyników przez produkcj  dóbr, wiadczenie us ug lub inn  dzia alno . Z kolei art. 2. ustawy stanowi ,
e przedsi biorstwo pa stwowe, gospodaruj c wydzielon  cz ci  mienia ogólnonarodowego, prowadzi samo-

dzielnie dzia alno  gospodarcz  zgodnie z celami narodowego planu spo eczno-gospodarczego. 
20 Por. przypis 17. 
21 Dz. U. Nr 79, poz. 464.  
22 Tak A. Stelmachowski [w:] System …, s. 132. Aby zilustrowa  skal  tego uw aszczenia wystarczy si gn ,
do tre ci art. 2 przywo anej wy ej ustawy z 29 wrze nia 1990 r. Z ust pu pierwszego tego przepisu wynika o
bowiem w szczególno ci, e grunty stanowi ce w asno  Skarbu Pa stwa lub w asno  gminy (zwi zku mi -
dzygminnego), z wy czeniem gruntów Pa stwowego Funduszu Ziemi, b d ce w dniu 5 grudnia 1990 r. w za-
rz dzie pa stwowych osób prawnych innych ni  Skarb Pa stwa staj  si  z tym dniem z mocy prawa przedmio-
tem u ytkowania wieczystego. Artyku  2 ust. 2 tej ustawy stanowi  za , e budynki i inne urz dzenia oraz loka-
le znajduj ce si  na gruntach, o których mowa w ust. 1, stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa lub w asno
gminy (zwi zku mi dzygminnego), b d cych w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarz dzie pa stwowych osób praw-
nych, staj  si  z tym dniem z mocy prawa w asno ci  tych osób. Nabycie w asno ci przez te osoby nast powa o
jednak odp atnie, je eli obiekty te nie by y wybudowane lub nabyte ze rodków w asnych tych osób lub ich po-
przedników prawnych.
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eczna gospodarka rynkowa oparta na wolno ci dzia alno ci gospodarczej, w asno ci 
prywatnej oraz solidarno ci, dialogu i wspó pracy partnerów spo ecznych stanowi pod-
staw  ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Z tre ci art. 21 Konstytucji wy-
nika natomiast, e Rzeczpospolita Polska chroni w asno  i prawo dziedziczenia (ust. 1), 
a wyw aszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele pu-
bliczne i za s usznym odszkodowaniem (ust. 2). Zgodnie z kolei z art. 64 Konstytucji, 
ka dy ma prawo do w asno ci, innych praw maj tkowych oraz prawo dziedziczenia 
(ust. 1), w asno , inne prawa maj tkowe oraz prawo dziedziczenia podlegaj  równej dla 
wszystkich ochronie prawnej (ust. 2), a w asno  mo e by  ograniczona tylko w drodze 
ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa w asno ci (ust. 3). Tego 
rodzaju regulacja wskazuje zatem na ca kowite odej cie od za o e  ustrojowych przyj-
mowanych w poprzedniej formacji spo eczno-ekonomicznej.  

6. Nie ulega w tpliwo ci, e g bokie zmiany ustrojowe w zakresie dotycz cym sto-
sunków w asno ciowych nie pozosta y bez wp ywu na rozwi zania normatywne doty-
cz ce sytuacji prawnej z ó  kopalin, czy te  szerzej rzecz ujmuj c kwestii w asno ci
wn trza ziemi. Potrzeba uporz dkowania tej materii wynika a przede wszystkim z faktu, 
e od chwili wej cia w ycie Prawa górniczego z 1953 r. pojawi y si  zasadnicze w tpli-

wo ci dotycz ce ich sytuacji prawnej. W dekrecie tym ustawodawca uchyli  si  bowiem 
od wyra nego rozstrzygni cia wspomnianej kwestii, ograniczaj c si  jedynie do wskaza-
nia w art. 523, e prawo wydobywania kopalin s u y wy cznie Pa stwu, je eli prawo 
górnicze nie stanowi inaczej. Enigmatyczna tre  tego przepisu, w powi zaniu ze specy-
ficzn  regulacj  stosunków w asno ciowych, preferuj c  w asno  ogólnonarodow
(pa stwow ), o czym by a ju  mowa wy ej, spowodowa y, e problem praw do z ó  kopa-
lin rysowa  si  pod rz dem ówczesnego stanu prawnego wyj tkowo niejasno. W szcze-
gólno ci niemo liwe by o udzielenie generalnej odpowiedzi na pytanie, kto jest w a ci-
cielem tych z ó . Rozstrzygni cie kwestii w asno ciowych wymaga o bowiem wzi cia
pod uwag  zarówno miejsca po o enia kopaliny, jak i podzia u kopalin na podlegaj ce24

i nie podlegaj ce prawu górniczemu, tylko bowiem w odniesieniu do tych pierwszych 
zastosowanie znajdowa a regu a wyra ona w przywo anym wy ej art. 5. Ustalenie skut-
ków prawnych, jakie regulacja zawarta w art. 5 Prawa górniczego z 1953 r. wywiera a
w stosunku do z ó  kopalin poddanych prawu górniczemu, znajduj cych si  w granicach 
przestrzennych nieruchomo ci gruntowej prowadzi o do rozbie nych konkluzji, którego 
to w tku niepodobna w tym miejscu rozwin 25. Nieco mniej kontrowersji dotyczy o na-

23 W pierwotnym brzmieniu przepis ten by  art. 4. Dopiero wskutek og oszenia tekstu jednolitego w Dz. U.  
z 1978 r. Nr 4, poz. 12 (por. przypis 9), sta  si  on art. 5. 
24 List  tych kopalin zawiera  art. 3 prawa górniczego z 1953 r. Mog a ona ulec rozszerzeniu w drodze rozpo-
rz dzenia Rady Ministrów (por. rozporz dzenie z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie obj cia przepisami prawa 
górniczego wydobywania kopalin nie wymienionych w tym prawie oraz w sprawie wydobywania kopalin przez 
posiadacza gruntu na w asne potrzeby, Dz. U. Nr 15, poz. 65). 
25 Szerzej na ten temat por. R. Mikosz [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, Tom 4, 2 wydanie, 
Red. E. Gniewek, Warszawa 2007, s. 903 i n. 
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tomiast statusu prawnego z ó  kopalin po o onych poza granicami nieruchomo ci grun-
towej (w tzw. wn trzu ziemi). Na ogó  bowiem dominowa  pogl d, e stanowi  one w a-
sno  Pa stwa26, cho  wyra ano równie  zapatrywanie, e surowce mineralne po o one 
we wn trzu ziemi nie nale  do nikogo27. W odniesieniu do kopalin nie podlegaj cych 
prawu górniczemu dzia a y natomiast zasady ogólne. Kopaliny te stanowi y zatem cz ci
nieruchomo ci i obj te by y w asno ci  gruntow .

Ten stan rzeczy uleg  niezmiernie istotnej zmianie28 z chwil  wej cia w ycie usta-
wy z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego29. Po raz pierwszy uregulowa a
ona bowiem w sposób wyra ny kwesti  praw do z ó  kopalin. Kluczowe znaczenie  
w tym zakresie mia o bez w tpienia nowe brzmienie, jakie w zwi zku z wspomnian
nowelizacj  uzyska  art. 5 Prawa górniczego. Przepis ten w ust. 1 wprost przes dzi  bo-
wiem, e z o a kopalin s  w asno ci  Skarbu Pa stwa. Regu a tam wyra ona doznawa a
przy tym istotnego ograniczenia, gdy  w art. 5 ust. 1 zastrze ono zarazem, e przepis ten 
nie narusza praw w a cicieli nieruchomo ci gruntowych. Oznacza o to zatem, e w takim 
zakresie, w jakim z o a stanowi y cz ci sk adowe nieruchomo ci gruntowej pozostawa-
y one w dalszym ci gu przedmiotem prawa w asno ci przys uguj cego w stosunku do 

tej nieruchomo ci. Ani bowiem wspomniany art. 5, ani aden inny przepis prawa nie wy-
cza  tych z ó  z zakresu w asno ci gruntowej. W asno ci  Skarbu Pa stwa obj te by y

natomiast wszystkie te z o a, które znajdowa y si  poni ej dolnej granicy nieruchomo ci
gruntowej30, a wi c w tzw. wn trzu ziemi. Ustawodawca uzna  równie  wtedy za po-
trzebne normatywne okre lenie tre ci w asno ci z ó  przys uguj cej Skarbowi Pa stwa. 
Zagadnieniu temu po wi cony zosta  art. 5 ust. 2 Prawa górniczego, który stanowi , e
w granicach okre lonych przez ustawy Skarb Pa stwa, z wy czeniem innych osób, ko-
rzysta ze z ó  kopalin, o których mowa w ust. 1, zgodnie ze spo eczno-gospodarczym 
przeznaczeniem swego prawa oraz mo e oddawa  je w u ytkowanie górnicze poprzez 
udzielanie koncesji. 

26 Tak w szczególno ci A. Agopszowicz, Zarys systemu … s. 64 i n., A. Lipi ski, W asno  z ó  kopalin, Stu-
dia Cywilistyczne, t. XXVIII, s. 192 i n., J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1976, s. 75, A. Wasilew-
ski, Administracja wobec prawa w asno ci nieruchomo ci gruntowych. Rozwa ania z zakresu nauki prawa ad-
ministracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego CCLXXXVI, Prace Prawnicze, nr 54, Kra-
ków 1972, s. 59.  
27 Tak J. Wasilkowski, Poj cie w asno ci we wspó czesnym prawie polskim, Warszawa 1972, s. 98-99. 
28 Gwoli cis o ci odnotowa  trzeba, e art. 5 Prawa górniczego z 1953 r. skre lony zosta  ustaw  z dnia 23 grudnia 
1988 r. o dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.), co jednak spowodowa o wy cznie ten 
skutek, e od tego czasu brak by o jakiejkolwiek regulacji prawnej w rozpatrywanym zakresie.  
29 Dz. U. Nr 31, poz. 128. Ustawa ta wesz a w ycie z dniem 28 kwietnia 1991 r. Por. szerzej na ten temat  
R. Mikosz, Ustawa z 9 marca 1991 roku o zmianie prawa górniczego, Problemy Prawne Górnictwa 15, Red.  
A. Lipi ski, Katowice 1992, s. 7 i n. 
30 Pami ta  trzeba bowiem, e zgodnie z art. 46 § 1 in principio Kodeksu cywilnego nieruchomo ciami s  cz -
ci powierzchni ziemskiej stanowi ce odr bny przedmiot w asno ci (grunty). Zgodnie natomiast z art. 143 tego 

Kodeksu, w granicach okre lonych przez spo eczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu w asno  gruntu rozci -
ga si  na przestrze  nad i pod jego powierzchni . Z regulacji tej wynika wi c, e nieruchomo  gruntowa jest – 
co do zasady – bry , która si ga tylko do pewnej g boko ci pod powierzchni  ziemi (por. R. Mikosz [w:] Sys-
tem Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, Tom 3, Red. T. Dybowski, Warszawa 2007, s. 286 i n.).  
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Rozwi zanie to utrzymane zosta o w aktualnie obowi zuj cym Prawie geologicz-
nym i górniczym31, przy czym regulacja prawna w tym zakresie doczeka a si  stosunko-
wo znacznej rozbudowy. Dotyczy ona bowiem nie tylko w asno ci z ó  kopalin, ale tak-
e w asno ci innych fragmentów wn trza ziemi. Wniosek taki wynika z art. 14 ust. 1 

PRGG, w my l którego przepisy rozdzia u32 stosuje si  odpowiednio do innych cz ci
górotworu ni  z o a kopalin. Tym samym wi c, ujmuj c t  kwesti  inaczej, w obecnie 
obowi zuj cym stanie prawnym Skarb Pa stwa jest w a cicielem ca ej przestrzeni poni-
ej dolnej granicy nieruchomo ci gruntowej.  

7. Zmiany w zakresie stosunków w asno ciowych pozostawa y w cis ym zwi zku
z materi , któr  mo na by okre li  mianem „wolno ci gospodarczej”. W tym zakresie 
odnotowa  wypada, e pocz tek ewolucji stanu prawnego zaznaczy  si  jeszcze u schy -
ku poprzednio istniej cej formacji spo eczno-ekonomicznej. Ju  bowiem w ustawie z dnia 
23 grudnia 1988 r. o dzia alno ci gospodarczej33, zamieszczono przepis art. 11 ust. 1 pkt 
1, z którego wynika o, e uzyskania koncesji wymaga podj cie dzia alno ci gospodarczej 
w zakresie wydobywania kopalin podlegaj cych prawu górniczemu oraz poszukiwania 
z ó  tych kopalin. Z przepisami tej ustawy nie zosta a jednak dostatecznie zsynchronizo-
wana regulacja zawarta w Prawie górniczym. Z art. 5 ust. 2 Prawa górniczego wynika o
wtedy bowiem jedynie tyle, e udzielenie koncesji powodowa o powstanie u ytkowania 
górniczego. Zgodnie z art. 12a tego Prawa, koncesja nadawa a wy czne prawo podmio-
towi gospodarczemu do wydobywania kopaliny w okre lonej przestrzeni. Charakter 
prawny koncesji budzi  jednak zasadnicze w tpliwo ci, gdy , jak si  wydaje, Prawo gór-
nicze pos ugiwa o si  tym poj ciem w niejednolitym znaczeniu34.

Regulacja zawarta w przywo anej wy ej ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. wyprze-
dzi a nieco rozwi zania przyj te w Konstytucji. Dopiero bowiem wskazan  ju  wy ej 
ustaw  z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej35 wprowadzono do ustawy zasadniczej art. 6 w nowym brzmieniu, z którego wynika-
o, e Rzeczpospolita Polska gwarantuje swobod  dzia alno ci gospodarczej bez wzgl du

31 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst pierwotny Dz. U. Nr 27, poz. 96, aktualny 
tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.); dalej powo ywana jako PRGG.  
32 Chodzi o rozdzia  2 dzia u I zatytu owany „W asno  i u ytkowanie górnicze”.
33 Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm. 
34 W przypadku bowiem, gdy koncesja dotyczy a z ó  kopalin stanowi cych w asno  Skarbu Pa stwa, wów-
czas mia a ona niejako „dwoisty” charakter. Z jednej strony bowiem by a ona aktem „ustanawiaj cym” prawo 
maj tkowe u ytkowania górniczego, z drugiej natomiast stanowi a zarazem akt nadzoru pa stwa nad sposobem 
prowadzenia okre lonej dzia alno ci. Inaczej rzecz przedstawia a si  w odniesieniu do koncesji na wydobywa-
nie kopalin nie stanowi cych w asno ci Skarbu Pa stwa W takiej sytuacji bowiem koncesja ta stanowi a wy-

cznie akt nadzoru, gdy  uprawnienia do z o a wynika y w takim przypadku z prawa w asno ci gruntowej 
(b d  prawa pochodnego od tej w asno ci). Instrument w postaci koncesji pojawi  si  równie  w tym samym 
czasie w ustawie z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (por. przypis 11; wprowadzenie instytucji 
koncesji do tej ustawy nast pi o ustaw  z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym, Dz. 
U. Nr 31, poz. 129). Z tre ci art. 16b ust. 1 tej ustawy wynika o, e koncesja nadaje wy czne prawo podmio-
towi gospodarczemu do prowadzenia prac geologicznych, o których mowa w art. 16a, na okre lonym obszarze. 
Dalszych szczegó ów niepodobna jednak rozwin .
35 Por. przypis 5. 
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na form  w asno ci, a ograniczenie tej swobody mo e nast pi  jedynie w ustawie. Ozna-
cza o to zatem ca kowite zerwanie z wcze niejszym faktycznym monopolem pa stwa  
w odniesieniu do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej36. W aktualnie obowi zuj cej 
Konstytucji kluczowe znaczenie w rozpatrywanym zakresie ma regulacja zawarta w art. 
22 stanowi cym, e ograniczenie wolno ci dzia alno ci gospodarczej jest dopuszczalne 
tylko w drodze ustawy i tylko ze wzgl du na wa ny interes publiczny. Z unormowa-
niem tym zsynchronizowana zosta a regulacja znajduj ca si  w aktualnie obowi zuj cym
Prawie geologicznym i górniczym. Z jego przepisów nie wynikaj  bowiem jakiekolwiek 
ograniczenia, które by wy cza y mo liwo  udzielenia oznaczonym podmiotom konce-
sji na dzia alno  regulowan  tym prawem. Potwierdzeniem tej tezy jest chocia by tre
art. 26b PRGG stanowi cego, e odmowa udzielenia koncesji mo e nast pi , je eli za-
mierzona dzia alno  narusza wymagania ochrony rodowiska, w tym zwi zane z racjo-
naln  gospodark  z o ami kopalin, równie  w zakresie wydobycia kopalin towarzysz -
cych, b d  uniemo liwia wykorzystanie nieruchomo ci zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Odmowa udzielenia koncesji na dzia alno  w zakresie sk adowania odpadów w góro-
tworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, mo e równie  nast pi , je eli
istnieje uzasadniona technicznie, ekologicznie lub ekonomicznie mo liwo  odzysku lub 
mo liwo  unieszkodliwiania odpadów w inny sposób ni  sk adowanie37. Co jednak 
przede wszystkim godne zauwa enia to fakt, i  koncesjonowanie dzia alno ci polegaj cej 
na korzystaniu z wn trza ziemi, b d ce bez w tpienia ograniczeniem wolno ci gospodar-
czej, wymaga – ze wzgl du na tre  art. 22 Konstytucji – regulacji ustawowej. Wymaga-
niom tym odpowiada co do zasady obowi zuj ca regulacja prawna. Dalsz  przy tym 
kwesti , której niepodobna w tym miejscu rozwin , jest problem zakresu obowi zku 
koncesjonowania38.

8. Jedn  z fundamentalnych przemian ustrojowych by o równie  reaktywowanie 
samorz du terytorialnego39. Zagadnienie to zosta o dostrze one w przepisach Konstytucji 
z 1952 r. ju  z chwil  wej cia w ycie przywo anej ju  wy ej ustawy z dnia 29 grudnia 

36 Monopol ten podlega  jedynie nielicznym ograniczeniom, co dotyczy o dzia alno ci prowadzonej na niewiel-
k  skal  (np. w zakresie rzemios a). 
37 Aktualnie obowi zuj ce brzmienie tego przepisu zosta o mu nadane ustaw  z dnia 22 kwietnia 2005 r.  
o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 90, poz. 758). W pier-
wotnym brzmieniu, nadanym ustaw  z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne  
i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190 ze zm.) przepis ten stanowi , e odmowa udzielenia koncesji mo e nast -
pi , je eli zamierzona dzia alno  narusza wymagania ochrony rodowiska, w tym zwi zane z racjonaln  go-
spodark  z o ami kopalin, równie  w zakresie wydobycia kopalin towarzysz cych, b d  uniemo liwia wyko-
rzystanie nieruchomo ci zgodnie z ich przeznaczeniem. 
38 Por. R. Mikosz, Granice koncesjonowania dzia alno ci regulowanej prawem geologicznym i górniczym, 
Przegl d Prawa Ochrony rodowiska, Toru  2009, nr 2, s. 39 i n.  
39 Gwoli cis o ci odnotowa  trzeba, e sam zwrot samorz d terytorialny pojawi  si  w Konstytucji wcze niej,
o czym wiadczy tre  art. 43 ust. 1 stanowi cego, e terenowymi organami w adzy pa stwowej i podstawo-
wymi organami samorz du spo ecznego ludu pracuj cego miast i wsi w gminach, miastach, dzielnicach wi k-
szych miast i województwach s  rady narodowe. Pozycja ustrojowa wspomnianego „samorz du” by a jednak 
skrajnie ró na od aktualnej. W istocie rzeczy rady narodowe stanowi y bowiem fragment jednolitej struktury 
w adzy pa stwowej, czego przyk adem mo e by  ówczesna tre  art. 45 Konstytucji stanowi cego, e rady na-
rodowe umacniaj  wi  w adzy pa stwowej z ludem pracuj cym miast i wsi, przyci gaj c coraz szersze rzesze 
ludzi pracy do udzia u w rz dzeniu pa stwem oraz wspó dzia aj  z samorz dem mieszka ców.
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1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W art. 5 Konstytucji, 
o którym by a ju  mowa wy ej, Rzeczpospolita Polska gwarantowa a bowiem udzia  sa-
morz du terytorialnego w sprawowaniu w adzy oraz swobod  dzia alno ci innych form 
samorz du.

Zasadnicze znaczenie w tym zakresie mia y jednak zmiany dokonane ustaw
z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej40. Wtedy bo-
wiem pojawi a si  regulacja, z której wynika o w szczególno ci, e samorz d terytorialny 
jest podstawow  form  organizacji ycia publicznego w gminie (art. 43 ust. 1 Konstytu-
cji), która posiada osobowo  prawn  i wykonuje zadania publiczne w imieniu w asnym, 
na zasadach okre lonych przez ustawy (art. 44 ust. 1 Konstytucji). Wskazywana zmiana 
Konstytucji pozostawa a w cis ym zwi zku z ewolucj  ustawodawstwa zwyk ego, gdy
w dniu dnia 8 marca 1990 r. uchwalona zosta a ustawa o samorz dzie terytorialnym41.

Regulacja dotycz ca samorz du terytorialnego uleg a znacznej rozbudowie  
w ustawie konstytucyjnej z dnia 17 pa dziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach mi -
dzy w adz  ustawodawcz  i wykonawcz  Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz dzie 
terytorialnym, nast pnie za  w Konstytucji z 1997 r. Obecnie obowi zuj ca ustawa za-
sadnicza stanowi w art. 16, e ogó  mieszka ców jednostek zasadniczego podzia u tery-
torialnego stanowi z mocy prawa wspólnot  samorz dow  (ust. 1), a samorz d teryto-
rialny uczestniczy w sprawowaniu w adzy publicznej i przys uguj c  mu w ramach 
ustaw istotn  cz  zada  publicznych samorz d wykonuje w imieniu w asnym i na w a-
sn  odpowiedzialno  (ust. 2)42.

9. Konsekwencje powo ania do ycia samorz du terytorialnego na szczeblu gmin-
nym dostrze one zosta y w Prawie górniczym z 1953 r. w ramach jego nowelizacji do-
konanej sygnalizowan  ju  wy ej ustaw  z dnia 9 marca 1991 r. Od tej chwili bowiem 
koncesj  na wydobywanie kopalin ze z ó  (zarówno podlegaj cych jak i nie podlegaj -
cych Prawu górniczemu), jak i na wydobywanie kopalin ze zwa ów po robotach górni-
czych organ koncesyjny wydawa  po uzgodnieniu z w a ciwym organem samorz du te-
rytorialnego, co wynika o z art. 12b ust. 2 i 3 Prawa górniczego. W przypadku koncesji 
na bezzbiornikowe magazynowanie we wn trzu ziemi cieczy i gazów oraz sk adowanie 
we wn trzu ziemi odpadów, w tym tak e odpadów niebezpiecznych i promieniotwór-
czych form  wspó dzia ania by o natomiast porozumienie43.

40 Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze zm. 
41 Tekst pierwotny Dz. U. Nr 16, poz. 95, aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
Obecnie ustawa nosi tytu  o samorz dzie gminnym, który zosta  jej nadany ustaw  z dnia 29 grudnia 1998 r.  
o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z wdro eniem reformy ustrojowej pa stwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 ze 
zm.). Bezpo redni  przyczyn  tej zmiany by o utworzenie, obok samorz du gminnego, samorz du powiatowe-
go oraz samorz du województwa.  
42 Dalsz  regulacj  dotycz c  samorz du zawarto w rozdziale VII Konstytucji (art. 163 – 172). Zagadnienia 
niepodobna w tym miejscu rozwin .
43 Równie  w ustawie o prawie geologicznym, po jej zmianie dokonanej ustaw  z dnia 9 marca 1991 r. o zmia-
nie ustawy o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 31, poz. 129), przewidziano kompetencj  organów samorz du
terytorialnego. W przypadku bowiem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z ó kopalin oraz wód pod-
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W aktualnie obowi zuj cym Prawie geologicznym i górniczym materia ta uleg a
znacznej rozbudowie. Wspó dzia anie organów samorz du gminnego dotyczy nie tylko 
wydawania koncesji, ale tak e innych rozstrzygni . W zakresie dotycz cym koncesji 
zasadnicze znaczenie ma regulacja zawarta w art. 16 ust. 4 i 5 PRGG. Wynika z niej bo-
wiem, e je li koncesja ta dotyczy wydobywania kopalin ze z ó , bezzbiornikowego ma-
gazynowania substancji albo sk adowania odpadów w górotworze, w tym w podziem-
nych wyrobiskach górniczych, jej wydanie wymaga uzgodnienia z w a ciwym wójtem 
(burmistrzem albo prezydentem miasta)44. Uzgodnienie nast puje na podstawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego45, a w przypadku jego braku na podstawie 
studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Inaczej 
rzecz kszta tuje si  w przypadku, gdy w gr  wchodzi koncesja na poszukiwanie lub roz-
poznawanie z ó  kopalin. Wtedy bowiem form  wspó dzia ania jest opinia w a ciwego 
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). 

Niezale nie od post powania koncesyjnego organom gminy przys uguj  jednak tak-
e inne uprawnienia w odniesieniu do dzia alno ci regulowanej Prawem geologicznym 

i górniczym. Ich szczegó owa prezentacja wykracza aby poza za o one ramy opracowa-
nia. Jedynie zatem tytu em przyk adu wskaza  mo na uprawnienie wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) w zakresie dotycz cym opiniowania planu ruchu zak adu górniczego 
(art. 64 ust. 5 PRGG) oraz uzgadniania planu ruchu likwidowanego zak adu górniczego 
(art. 81 ust. 3 PRGG)46.

10. Wydaje si  nie budzi  w tpliwo ci, e konsekwencj  przemian ustrojowych by-
o tak e wprowadzenie do przepisów normuj cych korzystanie z wn trza ziemi materii 

dotycz cej op at. Brak by o bowiem jakichkolwiek podstaw do tego, by utrzymywa  tak 
daleko id ce zró nicowanie sytuacji prawnej podmiotów korzystaj cych z zasobów ro-
dowiska47.

Pierwsza regulacja w tym zakresie pojawi a si  w Prawie górniczym z 1953 r. wsku-
tek nowelizacji dokonanej powo an  ju  wy ej ustaw  z dnia 9 marca 1991 r. Z art. 12i 

ziemnych organy koncesyjne dzia a y w uzgodnieniu z w a ciwymi organami samorz du terytorialnego (art. 
16c ust. 2 ustawy o prawie geologicznym). Szerzej na ten temat por. A. Lipi ski, Ustawa z 9 marca 1991 roku  
o zmianie prawa geologicznego, Problemy Prawne Górnictwa 15, Red. A. Lipi ski, Katowice 1992, s. 36 i n. 
44 Wyj tkiem w tym zakresie jest – co oczywiste – sytuacja, gdy wspomniana dzia alno  wykonywana jest  
w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej (por. ustaw  z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, tekst pierwotny Dz. U. Nr 32, poz. 131, aktualny 
tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.). 
45 Zgodnie z art. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 ze zm.) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nast puje ustalenie przeznacze-
nia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz okre lenie sposobów zagospodarowania i warun-
ków zabudowy terenu. Plan ten uchwala rada gminy (art. 20 ust. 1 ustawy) i jest on aktem prawa miejscowego 
(art. 14 ust.8 ustawy).  
46 Por. tak e art. 26c ust. 8, art. 29 ust. 2, art. 35 ust. 1 oraz art. 81a ust. 3 PRGG. 
47 W wietle obowi zuj cej podówczas ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta towaniu rodowi-
ska (tekst pierwotny Dz. U. Nr 3, poz. 6, ostatni tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm.) nie 
ulega o w tpliwo ci, e kopaliny s  elementem rodowiska. Skoro zatem korzystanie z innych elementów ro-
dowiska (np. z wód, czy powietrza) by o obci one danin  publiczn , to brak by o podstaw do tego by inaczej 
traktowa  wydobywanie kopalin.  
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wynika o, e wydanie koncesji jest odp atne (ust. 1), za  za udzielenie koncesji pobiera 
si  jednorazow  op at  koncesyjn  oraz op at  coroczn  pobieran  do czasu rozpocz cia 
eksploatacji z o a (ust. 2)48. Zasadnicze znaczenie w rozpatrywanym zakresie mia o jed-
nak unormowanie zawarte w art. 12  Prawa górniczego dotycz ce op aty eksploatacyjnej. 
Wynika o z niego, e obowi zek uiszczenia tej op aty obci a podmiot gospodarczy wy-
dobywaj cy kopalin  (ust. 1). Podstaw  ustalenia tej op aty stanowi a ilo  kopaliny wy-
dobytej ze z o a. Je eli wydobyta kopalina przed wprowadzeniem jej do obrotu rynko-
wego wymaga a poddania procesowi przeróbczemu, podstaw  ustalania op aty eksplo-
atacyjnej stanowi a ilo  surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego (art. 12  ust. 3).  

Op ata ta wyst powa  mog a zarówno w wysoko ci podstawowej, jak i podwy szo-
nej49 oraz obni onej50. Podstawowa op ata eksploatacyjna nie mog a by  wy sza ni  10% 
ceny sprzeda y kopaliny lub surowca, o których mowa by a w art. 12  ust. 3 Prawa gór-
niczego. Szczegó y w tym zakresie uregulowane zosta y w rozporz dzeniu Rady Mini-
strów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie op aty eksploatacyjnej za wydobywanie kopa-
lin ze z ó 51.

Wskazany wy ej, w najwi kszym mo liwym skrócie, model regulacji prawnej 
utrzymany zosta  – co do zasady – w Prawie geologicznym i górniczym, w jego pierwot-
nym brzmieniu52. Do zasadniczej zmiany w tym zakresie dosz o dopiero z chwil  wej cia 
w ycie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górni-
cze53. Nie ulega przy tym najmniejszej w tpliwo ci, e zmiana to spowodowana zosta a
potrzeb  spe nienia wymaga  wynikaj cych z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 1997 r. Przepis ten stanowi bowiem, e nak adanie podatków, innych danin pu-
blicznych, okre lanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,  
a tak e zasad przyznawania ulg i umorze  oraz kategorii podmiotów zwolnionych od po-
datków nast puje w drodze ustawy. Tym wymaganiom nie odpowiada a za  regulacja 

48 Zgodnie z art. 12i ust. 4, op aty te wymierza  w drodze odr bnej decyzji i pobiera  w a ciwy organ koncesyj-
ny. 
49 Stosownie do tre ci art. 12  ust. 6, podstawowa op ata eksploatacyjna mog a by  podwy szona w razie pozo-
stawienia niewybranych zasobów bilansowych z o a, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów. Wtedy 
podwy szenie nie mog o przekroczy  50 %. Niezale nie od przypadku, o którym mowa by a w ust. 6, podsta-
wowa op ata eksploatacyjna mog a by  podwy szona, w razie gdy przy wydobywaniu kopaliny wyst puj
szczególnie korzystne warunki górniczo-geologiczne. Podwy szenie to nie mog o przekracza  400% (art. 12
ust. 9). 
50 Zgodnie z art. 12  ust. 5, podstawowa op ata eksploatacyjna mog a by  obni ona w razie: 
1) stosowania technologii eksploatacji zapobiegaj cych ujemnym wp ywom na rodowisko, obiekty i urz dze-
nia na powierzchni lub rekultywuj cych rodowisko, 
2) zagospodarowania kopalin towarzysz cych. 
W my l art. 12  ust. 7, niezale nie od przypadków wymienionych w ust. 5 podstawowa op ata eksploatacyjna 
mog a by  obni ona w razie wydobywania kopalin w szczególnie trudnych warunkach geologicznych i górni-
czych.
51 Dz. U. Nr 105, poz. 455 ze zm. 
52 Przepis art. 84, dotycz cy op aty eksploatacyjnej uzale nia  jej wysoko  od ilo ci wydobytej kopaliny albo 
surowca mineralnego, stawka tej op aty nie mog a by  za  wy sza ni  10% ceny sprzeda y kopaliny albo su-
rowca.
53 Por. przypis 37. Szerzej na ten temat R. Mikosz, Nowelizacja przepisów Prawa geologicznego i górniczego 
dotycz cych op at, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2002, Tom 18, zeszyt specjalny, s. 7 i n. 
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dotycz ca op aty eksploatacyjnej54. O ile bowiem sam obowi zek uiszczenia tej op aty,
b d cej ponad wszelk  w tpliwo  danin  publiczn , wynika  z aktu rangi ustawowej, o ty-
le jej zasadnicze elementy konstrukcyjne, w tym zw aszcza stawki, kreowane by  w dro-
dze aktu podstawowego (rozporz dzenia Rady Ministrów).  

Stan prawny wprowadzony w omawianym zakresie nowel  z 2001 r.55 ma w za o-
eniu odpowiada  wymaganiom wynikaj cym z Konstytucji. Je li chodzi o wysoko

op aty eksploatacyjnej, to zasadnicze znaczenie ma w tym zakresie regulacja zawarta  
w art. 84 ust. 2 PRGG. Z przepisu tego wynika, e op at  eksploatacyjn  ustala si  jako 
iloczyn stawki op aty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilo ci kopaliny wy-
dobytej w okresie rozliczeniowym. Aby zapewni  przy tym zgodno  z wymaganiami 
wynikaj cymi z art. 217 Konstytucji przewidziany zosta  specyficzny mechanizm ustala-
nia wysoko ci wspomnianych stawek. W za czniku do ustawy Prawo geologiczne i gór-
nicze okre la si  bowiem górn  i doln  granic  stawek op at eksploatacyjnych dla po-
szczególnych rodzajów kopalin. Granice te podlegaj  corocznie zmianie stosownie do 
redniorocznego wska nika cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em, planowanego 

w ustawie bud etowej na dany rok kalendarzowy, a minister w a ciwy do spraw rodo-
wiska og asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej "Monitor Polski", górne i dolne granice stawek op at eksploatacyjnych na nast pny 
rok kalendarzowy, zaokr glaj c je w gór  do pe nych groszy56. Do konkretyzacji stawek 
op at eksploatacyjnych upowa niona zosta a Rada Ministrów na podstawie delegacji za-
wartej w art. 84 ust. 4 PRGG. Aktualnie wysoko  stawek okre la rozporz dzenie Rady 
Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek op at eksploatacyjnych. 

W sumie zatem równie  w odniesieniu do op at wymagania wynikaj ce z Konstytu-
cji „wymusi y” niejako ewolucj  unormowa  dotycz cych tych danin. 

11. Na zako czenie zwróci  wypada wreszcie uwag  na materi  dotycz c  odpo-
wiedzialno ci za szkody. Prawo górnicze z 1953 r. zawiera o obszern  regulacj  prawn
w tym zakresie. Nie obejmowa a ona jednak wszystkich uszczerbków maj tkowych, mo-
g cych powsta  wskutek wykonywania unormowanej nim dzia alno ci, a jedynie tzw. 

54 A tak e op aty pobieranej za inne ni  wydobywanie kopalin rodzaje dzia alno ci wymagaj cej koncesji (por. 
art. 15 ust. 1 i 3 Pr.g.g.). Oplata ta w literaturze najcz ciej nazywana jest quasi-eksploatacyjn  (por. m.in. 
A. Lipi ski, R. Mikosz, Instrumenty ochrony rodowiska w nowym prawie geologicznym i górniczym, Kato-
wice 1995, s. 179, A. Lipi ski, Prawo geologiczne i górnicze, Katowice 1996, s. 169 i n., A. Agopszowicz,  
G. Dobrowolski, A. Lipi ski, R. Mikosz, H. Walczak-Zaremba, Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii  
i górnictwa z uwzgl dnieniem obszarów wymagaj cych szczególnych zabiegów ochronnych, Kraków 2002,  
s. 153 i n.). Czasem u ywany jest te  termin „op ata koncesyjna” (por. W. Radecki, Ochrona rodowiska w pra-
wie geologicznym i górniczym, Zielona Góra 1994, s. 97). Ograniczone ramy opracowania sprawiaj , e za-
gadnie  zwi zanych z op at  quasi-eksploatacyjn  niepodobna w nim rozwin .
55 Regulacja prawna dotycz ca op aty eksploatacyjnej ulega a od 2001 r. dalszym zmianom, jednak dotyczy y
one kwestii o charakterze drugorz dnym.  
56 Aktualnie wspomniane granice stawek ustalone zosta y obwieszczeniem Ministra rodowiska z dnia 13 li-
stopada 2009 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek op at eksploatacyjnych na rok 2010 (M.P. Nr 74, 
poz. 927). 
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szkody górnicze. Stosownie do tre ci art. 53 ust. 1, by y nimi szkody powsta e wskutek 
robót górniczych w nieruchomo ci, budynku lub innej cz ci sk adowej nieruchomo-
ci, a tak e w urz dzeniach s u cych do doprowadzania lub odprowadzania wody, gazu, 

pr du elektrycznego oraz w liniach kolejowych i w innych podobnych urz dzeniach po-
czonych z nieruchomo ci , bez wzgl du na to, czy szkod  mo na by o przewidzie

oraz czy ktokolwiek ponosi  win  uszkodzenia57.
Regulacja ta budzi a zasadnicze zastrze enia, które odnie  nale a o zarówno do jej 

cz ci materialnoprawnej jak i tej, która dotyczy a trybu dochodzenia roszcze 58. W pierw-
szym z wymienionych zakresów odnotowa  nale y przede wszystkim, e Prawo górnicze 
z 1953 r. zawiera o rozwi zania, których konsekwencj  by o ograniczenie obowi zku
naprawienia szkody. Wyrazem tego by a tre  art. 54 tego prawa stanowi cego, e po-
wstanie szkody górniczej powodowa o obowi zek jej naprawienia w granicach przewi-
dzianych przez Prawo górnicze. Dalsze przepisy tego prawa w sposób niezmiernie szcze-
gó owy, na ogó  za  wr cz kazuistyczny, wyznacza y wspomniane granice. W zale no ci
od wchodz cych w rachub  przypadków granice te ukszta towane zosta y w sposób zró -
nicowany, na ogó  jednak obowi zek naprawienia szkody ograniczony by  jedynie do 
rozmiarów poniesionej straty (damnum emergens), czasem za  ulega  nawet dalej id cej 
redukcji59. Tytu em przyk adu mo na w tym zakresie wskaza  rozwi zanie zawarte w art. 
58 ust. 1, z którego wynika o, e je eli naprawienie szkody górniczej polegaj cej na 
uszkodzeniu budynku, cz ci sk adowej nieruchomo ci, b d  urz dzenia wymienionego 
w art. 53 ust. 1 tego prawa, stanowi cego sk adnik maj tku jednostki pa stwowej60 przy-
biera o posta  odszkodowania pieni nego, wówczas wielko  tego odszkodowania usta-
lano jako równowarto  kosztów rozbiórki i usuni cia uszkodzonego dobra, pomniejszo-
n  o równowarto  materia ów uzyskanych z rozbiórki. Nietrudno dostrzec, e konse-
kwencj  takiego unormowania by o trwa e uniemo liwienie poszkodowanemu uzyskania 
pe nej rekompensaty poniesionego uszczerbku maj tkowego, nawet ograniczonego tylko 
do poniesionej straty. Taki stan rzeczy powodowa  zatem, e cz  negatywnych na-
st pstw prowadzenia robót górniczych przerzucana by a niejako, wbrew wymaganym 
w tym zakresie standardom, na poszkodowanego.  

Równie  tryb dochodzenia roszcze  z tytu u szkód górniczych nie odpowiada  wy-
mogom demokratycznego pa stwa prawnego. Spory z tytu u szkód górniczych rozstrzy-

57 Re im odpowiedzialno ci uregulowanej w tym prawie nie obejmowa  swym zakresem zarówno szkód wy-
rz dzonych w dobrach innych ani eli w nim wymienione (zw aszcza w ruchomo ciach), jak i szkód wynik ych 
z innych przyczyn ani eli roboty górnicze. Wobec braku jakiejkolwiek odr bnej regulacji prawnej uzna  wypa-
da o, e odpowiedzialno  za tego rodzaju szkody opiera a si  na zasadach ogólnych. W gr  wchodzi a regula-
cja zawarta w Kodeksie cywilnym. 
58 Por. w tym zakresie m.in. A. Lipi ski, R. Mikosz, Odpowiedzialno  za szkody górnicze (w zwi zku z re-
form  prawa górniczego), Nowe Prawo 1990, nr 4-6, s. 44 i n. 
59 W du ym stopniu by o to wynikiem przeniesienia do Prawa górniczego regu  rz dz cych wynagrodzeniem 
wyp acanym w zwi zku wyw aszczeniem nieruchomo ci, który to zabieg nie uwzgl dnia  faktu, i  chodzi  
o wiadczenia o zupe nie ró nym charakterze (por. R. Mikosz: Szkody górnicze a wyw aszczenie nieruchomo-
ci, Problemy Prawne Górnictwa 7, red. A. Agopszowicz, Katowice 1984, s. 42 i n.). 

60 Przepisy Prawa górniczego z 1953 r. expressis verbis stanowi y w tym przypadku o organach administracji
pa stwowej, instytucjach pa stwowych lub przedsi biorstwach pa stwowych.
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ga y bowiem komisje do spraw szkód górniczych61. Charakter prawny tych komisji ry-
sowa  si  nader niejasno, nie ulega jednak najmniejszej w tpliwo ci, e nie by y to orga-
ny w pe ni niezawis e, bior c pod uwag  chocia by ich usytuowanie, sposób powo ywa-
nia ich cz onków oraz tryb dzia ania62. Konstatacji tej nie mo e przy tym zmieni  fakt, e
ostateczne orzeczenia Odwo awczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych mog y by  za-
skar one do Naczelnego S du Administracyjnego63. S d ten bowiem, sprawuj c jedynie 
kontrol  ich zgodno ci z prawem, mia  wy cznie uprawnienia kasacyjne, nie by  nato-
miast w adny orzec co do meritum sprawy. Ten stan rzeczy spowodowa , e jedyn  al-
ternatyw  by o przekazanie s dom powszechnym rozstrzygania sporów wynik ych wsku-
tek szkód wyrz dzonych ruchem zak adu górniczego. Takie te  rozwi zanie przyj to  
w Prawie geologicznym i górniczym z 1994 r.64 Si gni to przy tym do bezprecedenso-
wego zabiegu o charakterze organizacyjnym. W art. 154 tego Prawa postanowiono bo-
wiem, e z dniem wej cia w ycie ustawy Minister Sprawiedliwo ci utworzy w S dzie 
Wojewódzkim65 w Katowicach odr bny wydzia  do spraw z zakresu regulowanego pra-
wem geologicznym i górniczym pod nazw  „Wydzia  Spraw Geologicznych i Górni-
czych”. W razie potrzeby Minister Sprawiedliwo ci zobowi zany zosta  do utworzenia 
takich wydzia ów w innych s dach wojewódzkich. Tym samym wi c niejako „z wyprze-
dzeniem” zrealizowana zosta a dyspozycja art. 45 ust. 1 Konstytucji z 1997 r., zgodnie  
z któr  ka dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuza-
sadnionej zw oki przez w a ciwy, niezale ny, bezstronny i niezawis y s d.

12. Podobna, co do zasady, sytuacja mia a miejsce w odniesieniu do odpowiedzial-
no ci za szkody wyrz dzone pracami geologicznymi66. W tym zakresie odnotowa  trzeba 

61 W pierwszej instancji by y to okr gowe komisje do spraw szkód górniczych przy okr gowych urz dach gór-
niczych, w drugiej instancji za  Odwo awcza Komisja do Spraw Szkód Górniczych przy Wy szym Urz dzie
Górniczym (art. 74 ust. 1 Prawa górniczego z 1953). Ta ostatnia by a organem wy szego stopnia w stosunku do 
okr gowych komisji do spraw szkód górniczych. Sk ad, sposób powo ywania, organizacj  oraz siedziby i w a-
ciwo  miejscow  komisji okre la o rozporz dzenie Rady Ministrów z 2 czerwca 1978 r. w sprawie komisji 

do spraw szkód górniczych (Dz. U. Nr 15, poz. 67 ze zm.). Szerzej na ten temat por. A. Witosz: Komisje do 
spraw szkód górniczych. W a ciwo , tryb post powania i ich charakter prawny, Problemy Prawne Górnictwa 
3, red. A. Agopszowicz, Katowice 1979, s. 57 i n. 
62 Post powanie to toczy o si  wed ug przepisów o post powaniu administracyjnym, o ile Prawo górnicze lub 
przepisy na nim oparte nie stanowi y inaczej. 
63 Z art. 196 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (tekst pierwot-
ny Dz. U. Nr 30, poz. 168, aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wynika o wprost, 
e do s du administracyjnego mog  by  zaskar one decyzje w sprawach gospodarki paliwowo-energetycznej, 

surowcowej i materia owej, wydobywania i pozyskiwania w inny sposób kopalin i innych surowców natural-
nych oraz ich zagospodarowywania, szkód górniczych oraz obrotu surowcami, materia ami i wyrobami. 
64 Zgodnie z art. 97 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego, w sprawach o naprawienie szkód uregulowanych 
przepisami dzia u V orzekaj  s dy powszechne. Dzia  ten obejmuje Stosunki s siedzkie i odpowiedzialno  za 
szkody. Szerzej na ten temat por. R. Mikosz, Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszcze  z tytu u szkód 
wyrz dzonych dzia alno ci  regulowana prawem geologicznym i górniczym [w:] Rozprawy prawnicze. Ksi ga
pami tkowa Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 1193 i n. 
65 Na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych 
(Dz. U. Nr 160, poz. 1064) dotychczasowe s dy wojewódzkie sta y si  s dami okr gowymi. 
66 Chodzi o szkody uregulowane w art. 9 ustawy o prawie geologicznym. Przepis ten stanowi , e przedsi bior-
stwo geologiczne, które prowadz c prace geologiczne powoduje szkod  w cudzej nieruchomo ci lub jej cz ci
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jednak, e o ile regu y materialnoprawne zmieni y si  – analogicznie jak w odniesieniu do 
szkód „górniczych” z chwil  wej cia w ycie Prawa geologicznego i górniczego z 1994 r., 
o tyle inny stan rzeczy zachodzi  je li chodzi o tryb dochodzenia roszcze . Ju  bowiem  
z chwil  wej cia w ycie ustawy o zmianie prawa geologicznego z 1991 r.67 spory o na-
praw  szkód powsta ych w zwi zku z prowadzeniem prac geologicznych rozstrzyga y
s dy powszechne. Wcze niej sprawy te nale a y do gestii terenowych organów admini-
stracji pa stwowej, szczegó y w tym zakresie mo na jednak pomin .

13. Wydaje si , e przedstawione spostrze enia wyra nie ilustruj  proces bezpo-
redniego wp ywu przemian ustrojowych w Polsce na poszczególne rozwi zania zawarte 

w prawodawstwie dotycz cym korzystania z wn trza ziemi. Najistotniejsze z tych zmian 
zapewne ju  si  dokona y. Nie jest to jednak proces zako czony, o czym wiadczy cho-
cia by fakt, i  od pewnego czasu tocz  si  prace legislacyjne nad now  regulacj  prawn
dotycz c  korzystania z wn trza ziemi, maj c  zast pi  aktualnie obowi zuj ce Prawo 
geologiczne i górnicze68. Mo na si  zatem spodziewa  kolejnych zmian stanu prawnego. 
Wypada tylko wyrazi  nadziej , e nowe unormowania pozostan  w zgodzie z zasadni-
czymi rozwi zaniami maj cymi charakter systemowy.  

sk adowej, obowi zane jest do odszkodowania bez wzgl du na to, czy szkod  mo na by o przewidzie  oraz czy 
ktokolwiek ponosi win  uszkodzenia. Por. R. Mikosz, Odpowiedzialno  za szkody wyrz dzone pracami geo-
logicznymi [w:] Studia Iuridica Silesiana red. K. Gandor, t. 2, Katowice 1977, s. 28 i n. 
67 Por. przypis 34.  
68 Por. rz dowy projekt ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” wniesiony do Sejmu w dniu 16 grudnia 2008 r. 
(Druk Sejmowy nr 1696). 
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