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SK£ADOWANIE ODPADÓW W GÓROTWORZE
W ŒWIETLE KRAJOWYCH REGULACJI PRAWNYCH**

1. KRAJOWE REGULACJE PRAWNE

Dla celów sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, podstawowe znaczenie maj¹ trzy akty prawne:

1) ustawa Prawo ochrony œrodowiska,
2) ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
3) ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Ustawa Prawo ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001 r.
wraz z póŸniejszymi zmianami generalnie okreœla zasady ochrony wszystkich elementów
œrodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów przy realizacji ró¿nego rodzaju in-
westycji, w tym tak¿e zwi¹zanych ze sk³adowaniem odpadów w górotworze. Nak³ada ona
równie¿ na podmiot gospodarczy ubiegaj¹cy siê o koncesjê na sk³adowanie odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, obowi¹zek wykonania raportu
oddzia³ywania na poszczególne elementy œrodowiska oraz zasad prowadzenia monitoringu
œrodowiska w rejonie takiego sk³adowiska. Raport powinien zostaæ wykonany zgodnie
z wymogami omawianej ustawy oraz wydanymi do niej przepisami wykonawczymi.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96) z 4 lutego 1994 r. wraz
z póŸniejszymi zmianami, a szczególnie zawartymi w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r.
(Dz.U. Nr 90, poz. 758) okreœla zasady i warunki prowadzenia prac geologicznych i gór-
niczych, sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, oraz zasady ochrony z³ó¿ kopalin, wód podziemnych i innych sk³adników ochrony
œrodowiska w zwi¹zku z wykonywaniem prac geologicznych i górniczych (art. 1, ust. 1–3).
Przepisy ustawy stosuje siê równie¿ do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyro-
bis- kach górniczych (art. 2).
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Dzia³alnoœæ gospodarcza w zakresie sk³adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, podlega tak¿e przepisom ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Dz.U. Nr 281,
poz. 2777). Zgodnie z art. 46, ust. 1, pkt 1 tej ustawy na prowadzenie takiej dzia³alnoœci
wymagane jest uzyskanie koncesji. W omawianej ustawie zawarto tak¿e zapis stwierdza-
j¹cy, ¿e w tych przypadkach, kiedy przy prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, po-
winien byæ uwzglêdniony szczególnie wa¿ny interes pañstwa lub szczególnie wa¿ny interes
spo³eczny, zwi¹zany przede wszystkim z ochron¹ œrodowiska, udzielenie koncesji jest uza-
le¿nione od ustanowienia zabezpieczenia roszczeñ, mog¹cych powstaæ wskutek wykony-
wania dzia³alnoœci objêtej koncesj¹.

2. WYMOGI USTAWY PRAWO OCHRONY ŒRODOWISKA
W ZAKRESIE SK£ADOWANIA ODPADÓW W GÓROTWORZE

Ustawa Prawo ochrony œrodowiska jest podstawowym aktem prawnym okreœlaj¹cym
zasady ochrony œrodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzglêdnieniem
wymagañ zrównowa¿onego rozwoju. W art. 4, ust. 2 stwierdza siê, ¿e korzystanie ze œro-
dowiska wykraczaj¹ce poza ramy korzystania powszechnego mo¿e byæ, zgodnie z ustaw¹,
obwarowane obowi¹zkiem uzyskania pozwolenia, ustalaj¹cego zakres i warunki tego ko-
rzystania, wydanego przez w³aœciwy organ ochrony œrodowiska. Ponadto art. 6 nak³ada na
podejmuj¹cego dzia³alnoœæ przemys³ow¹, która mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na œrodo-
wisko, obowi¹zek zapobiegania temu oddzia³ywaniu oraz ponoszenia kosztów usuwania
skutków ewentualnego zanieczyszczenia (art. 7). Zapis zawarty w art. 12, ust. 1 zobowi¹zu-
je w³aœciciela instalacji do stosowania metodyki referencyjnej, je¿eli taka zosta³a okreœlona
dla sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Zgodnie z art. 46 wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsiêwziêcia mog¹cego
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, a takim jest sk³adowanie odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wymaga przeprowadzenia postêpowania
w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko.

W omawianym postêpowaniu w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko (art. 47)
nale¿y przeanalizowaæ:

– bezpoœredni i poœredni wp³yw planowanego przedsiêwziêcia na:
a) œrodowisko oraz zdrowie i warunki ¿ycia ludzi,
b) dobra materialne,
c) dobra kultury,
d) wzajemne oddzia³ywanie miêdzy czynnikami a)–c);

– mo¿liwoœci oraz sposoby zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddzia³ywania na
œrodowisko;

– wymagany zakres monitoringu.

Raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko planowanej inwestycji zwi¹zanej ze sk³adowa-
niem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, powinien
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tak¿e zawieraæ porównanie proponowanego rozwi¹zania z najlepszymi dostêpnymi na œwi-
ecie rozwi¹zaniami w tym zakresie.

Postêpowanie w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko przeprowadza organ
administracji w³aœciwy do wydania decyzji. W przypadku inwestycji zwi¹zanych ze sk³ado-
waniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, organem
tym jest Minister Œrodowiska.

Zgodnie z art. 73 ust. 4 zak³ady stwarzaj¹ce zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nych awarii
powinny byæ lokalizowane w bezpiecznej odleg³oœci zw³aszcza od osiedli mieszkaniowych,
obiektów u¿ytecznoœci publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego.

W czêœci dotycz¹cej ochrony zasobów œrodowiska omawiana ustawa zobowi¹zuje
przy planowaniu i realizacji inwestycji do stosowania takich rozwi¹zañ, które wyeliminuj¹
lub ogranicz¹ do minimum mo¿liwoœæ degradacji poszczególnych sk³adników œrodowiska
naturalnego. Szczegó³owe rozwi¹zania w tym zakresie powinny byæ realizowane przy uwz-
glêdnieniu rozporz¹dzeñ Ministra Œrodowiska wydanych w porozumieniu z Ministrem
Zdrowia i obejmuj¹cych dopuszczalne poziomy emisji niektórych substancji, dopuszczalne
czêstoœci przekraczania oraz okresy, dla których uœrednia siê wyniki pomiarów.

3. WYMOGI USTAWY PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
W ZAKRESIE SK£ADOWANIA ODPADÓW W GÓROTWORZE

Drugim aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla realizacji przedsiêwziêæ zwi¹-
zanych ze sk³adowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze wraz z póŸ-
niejszymi zmianami, a szczególnie zawartymi w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U.
Nr 90, poz. 758). Ustawa ta rozwija rozwi¹zania prawne wynikaj¹ce z ustawy Prawo ochro-
ny œrodowiska oraz normuje sprawy przez ni¹ nieuregulowane poprzez ustanowienie instru-
mentów nadzoru wymuszaj¹cych racjonalne wykorzystanie zasobów œrodowiska i bez-
pieczne prowadzenie prac geologicznych i górniczych oraz prac zwi¹zanych ze sk³adowa-
niem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, ¿e wszystkie decyzje administracyjne odnosz¹ce siê zarówno do wykony-
wania prac geologicznych, jak i górniczych, zwi¹zanych ze sk³adowaniem odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych musz¹ – pod rygorem niewa¿-
noœci – byæ zgodne z wymaganiami ustawy Prawo ochrony œrodowiska.

Przepis zawarty w art. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wyznacza podstawowy
zakres jej obowi¹zywania, tj. okreœla zasady i warunki wykonywania prac górniczych
i geologicznych, sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych oraz ochrony z³ó¿ kopalin, wód podziemnych i innych sk³adników ochrony
œrodowiska w zwi¹zku z wykonywaniem ww. prac. Przepisy zawarte w art. 2 omawianej
ustawy stosuje siê równie¿ do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie sk³adowa-
nia odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, z wyj¹tkiem
takiej dzia³alnoœci prowadzonej w odkrywkowych wyrobiskach górniczych.

Zgodnie z art. 6 pkt 15 sk³adowiskiem podziemnym jest górotwór, w tym podziemne
wyrobisko górnicze, w którym odpady s¹ unieszkodliwiane przez ich sk³adowanie. Nie do-
tyczy to jedynie sk³adowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych.
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Sk³adowanie odpadów w wyrobiskach górniczych niejednokrotnie bêdzie siê wi¹za³o
z koniecznoœci¹ adaptacji tych wyrobisk np. poprzez ich uszczelnienie, obudowê, tworzenie
dodatkowego systemu monitorowania itp.

Przepisom zawartym w ustawie Prawo geologiczne i górnicze podlegaj¹ równie¿ wszy-
stkie prace geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-in¿ynierskie prowadzone w celu
okreœlenia mo¿liwoœci sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyro-
biskach górniczych, oraz prace zwi¹zane z jakoœciowym i iloœciowym oddzia³ywaniem pla-
nowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. Dotyczy to równie¿ prowadzenia prac geologicz-
nych i górniczych w celu ustalenia przydatnoœci podziemnych wyrobisk górniczych dla
omawianych celów.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze w art. 15 nakazuje uzyskanie koncesji na prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie sk³adowania odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych, a w art. 16 okreœla zasady udzielania koncesji na
poszczególne rodzaje prac geologicznych i górniczych.

Udzielenie koncesji na dzia³alnoœæ, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3, a tak¿e ka¿da
jej zmiana, z wyj¹tkiem takiej dzia³alnoœci wykonywanej w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga uzgodnienia z w³aœciwym wójtem, burmistrzem albo
prezydentem miasta. Uzgodnienie nastêpuje na podstawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, a w razie braku takiego planu stosuje siê odpowiednio przepisy o usta-
laniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Udzielenie koncesji na sk³adowanie odpadów w górotworze nie mo¿e naruszaæ wyma-
gañ wynikaj¹cych z odrêbnych przepisów.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cym prawem koncesji na prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej zwi¹zanej ze sk³adowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych, udziela Minister Œrodowiska.

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeñ pod-
miotowych dotycz¹cych uzyskiwania koncesji, zw³aszcza w zale¿noœci od tego, kto ma
prowadziæ zamierzon¹ dzia³alnoœæ – osoba fizyczna, prawna jednostka pañstwowa, spó³ka,
itp. Maj¹ tu zastosowanie powszechnie obowi¹zuj¹ce rygory zwi¹zane z podejmowaniem
dzia³alnoœci gospodarczej. Aktualnie brak jest rozwi¹zañ prawnych oddaj¹cych prawo wy-
dobywania kopalin lub prowadzenia innej dzia³alnoœci regulowanej prawem geologicznym
i górniczym pañstwu lub pañstwowym jednostkom organizacyjnym.

Spraw koncesyjnych dotyczy równie¿ art. 17, w którym ustawodawca stwierdza, ¿e
przy udzielaniu koncesji na podziemne sk³adowanie odpadów obowi¹zkowe jest ustalenie
formy i wielkoœci zabezpieczenia roszczeñ. Nie okreœlono jednak jednoznacznie pojêcia
„szczególnie wa¿ny interes pañstwa lub interes spo³eczny”. Zatem organ koncesyjny powi-
nien w udzielonej koncesji okreœliæ, na czym ma polegaæ taki szczególny interes pañstwa
lub spo³eczny i z jakich powodów wymaga on ustanowienia wymienionego zabezpieczenia.

W praktyce najczêœciej bêdzie to szeroko pojmowana ochrona œrodowiska, zapobiega-
nie jego degradacji oraz koszty jego remediacji w przypadku ujawnienia siê ska¿enia do-
piero po zakoñczeniu koncesjonowanej dzia³alnoœci. Problem ten dotyczy zw³aszcza dzia-
³alnoœci zwi¹zanej ze sk³adowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych.
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W art. 18 i 21 omawianej ustawy podano tak¿e wymagania dotycz¹ce wniosku kon-
cesyjnego na bezzbiornikowe sk³adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych. Przy sk³adaniu takiego wniosku w czêœci dotycz¹cej rodzaju, iloœci
i w³aœciwoœci sk³adowanych odpadów nale¿y podaæ ich charakterystykê, sta³oœæ sk³adu
chemicznego oraz wp³yw na œrodowisko lub poszczególne jego elementy.

Zgodnie z art. 25 nale¿y tak¿e okreœliæ dodatkowe warunki, jakie powinny byæ zawar-
te w udzielanej koncesji odnoœnie do wyznaczania granic obszaru i terenu górniczego.

Istotne zapisy dla koncesjobiorcy zawarto równie¿ w art. 28 oraz 29 i dotycz¹ one wa-
runków wygaœniêcia i cofniêcia koncesji przez organ koncesyjny.

Na podstawie warunków okreœlonych w koncesji przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do
sporz¹dzenia plan ruchu takiego zak³adu górniczego (art. 64.1).

4. WYMOGI USTAWY O SWOBODZIE DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
W ZAKRESIE SK£ADOWANIA ODPADÓW W GÓROTWORZE

Trzecim aktem prawnym o istotnym znaczeniu dla realizacji przedsiêwziêæ zwi¹za-
nych ze sk³adowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych ,jest ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zgodnie z art. 46 ust. 1, pkt. 1 na prowadzenie takiej dzia³alnoœci wymagane jest uzyskanie
koncesji. Jej udzielenie nale¿y do ministra w³aœciwego ze wzglêdu na przedmiot prowa-
dzonej dzia³alnoœci gospodarczej podlegaj¹cej koncesjonowaniu. Koncesji udziela siê na
czas oznaczony, nie krótszy ni¿ 5 lat i nie d³u¿szy ni¿ 50 lat, chyba ¿e przedsiêbiorca wnio-
skuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Je¿eli liczba przedsiêbiorców spe³niaj¹cych warunki udzielenia koncesji i daj¹cych
rêkojmiê prawid³owego wykonywania dzia³alnoœci objêtej koncesj¹ jest wiêksza ni¿ liczba
koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarz¹dza przetarg, którego przed-
miotem jest udzielenie koncesji. Organ koncesyjny dokonuje wyboru ofert w liczbie zgod-
nej z liczb¹ koncesji i kieruje siê wysokoœci¹ zadeklarowanych op³at za udzielenie koncesji.
W przypadku gdy kilku przedsiêbiorców zadeklarowa³o op³atê w takiej samej wysokoœci,
organ koncesyjny wzywa tych przedsiêbiorców do ponownego zadeklarowania wysokoœci
op³aty i wybiera ofertê przedsiêbiorcy, który zadeklarowa³ wy¿sz¹ op³atê.

Organ koncesyjny mo¿e odmówiæ udzielenia koncesji, dokonaæ jej zmiany lub cofniê-
cia, a tak¿e ograniczyæ zakres koncesji w stosunku do przedstawionego wniosku.

Zgodnie z art. 56 omawianej ustawy odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie jej
zakresu mo¿e nast¹piæ:

– gdy przedsiêbiorca nie spe³nia warunków wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
objêtej koncesj¹ okreœlonych w ustawie lub szczególnych warunków podanych do wia-
domoœci przedsiêbiorcom,

– ze wzglêdu na zagro¿enie obronnoœci lub bezpieczeñstwa pañstwa,
– ze wzglêdu na inny wa¿ny interes publiczny,
– je¿eli w wyniku przeprowadzonej rozprawy udzielono koncesji innemu przedsiêbiorcy

lub przedsiêbiorcom.
Organ koncesyjny mo¿e równie¿ czasowo wstrzymaæ udzielanie koncesji, og³aszaj¹c

to w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.
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Zgodnie z art. 57 omawianej ustawy organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie: zgodnoœci wykonywanej dzia³alnoœci z udzielon¹
koncesj¹, przestrzegania warunków wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, obronnoœci
lub bezpieczeñstwa pañstwa oraz ochrony bezpieczeñstwa lub dóbr osobistych obywateli.

Organ koncesyjny mo¿e równie¿ wezwaæ przedsiêbiorcê do usuniêcia stwierdzonych
uchybieñ w wyznaczonym terminie.

5. ZESTAWIENIE INNYCH AKTÓW PRAWNYCH

Przy sk³adowaniu odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, powinny byæ równie¿ uwzglêdnione m.in. ni¿ej wymienione akty prawne:

– Rozporz¹dzenie RM w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych
z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œro-
dowisko, Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573;

– Rozporz¹dzenie MŒ dotycz¹ce warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu
œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
œrodowiska, Dz.U. z 2002 r. Nr 212, poz. 1799;

– Rozporz¹dzenie MŒ dotycz¹ce szczegó³owych warunków, jakim powinna odpowiadaæ
prognoza oddzia³ywania na œrodowisko dotycz¹ca projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1667;

– Rozporz¹dzenie MŒ dotycz¹ce standardów jakoœci gleby oraz standardów jakoœci zie-
mi, Dz.U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359;

– Rozporz¹dzenie MŒ w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzch-
niowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wyników i prezentacji stanu tych wód, Dz.U. z 2004 r. Nr 32, poz. 284;

– Rozporz¹dzenie MŒ dotycz¹ce wprowadzenia obowi¹zku stosowania niektórych Pol-
skich Norm z zakresu ochrony œrodowiska i leœnictwa;

– Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziem-
nych sk³adowisk odpadów, Dz.U. Nr 110, poz. 935;

– Rozporz¹dzenie MG w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w zak³adach górniczych
wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi, Dz.U. z 2002 r. Nr 109, poz. 961;

– Zarz¹dzenie Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w sprawie okreœlenia kryteriów
oceny zagro¿eñ naturalnych oraz trybu zaliczania z³ó¿ kopalin, ich czêœci lub wyrobisk
górniczych do poszczególnych stopni zagro¿eñ, M.P. z 1994 r. Nr 45, poz. 368.

6. PODSUMOWANIE

Bezzbiornikowe sk³adowanie odpadów p³ynnych w górotworze, poprzez zat³aczanie
ich do warstw ch³onnych, specjalnie do tego celu przystosowanymi otworami wiertniczymi,
jest bezpieczne dla œrodowiska i konkurencyjne ekonomicznie w stosunku do innych aktual-
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nie stosowanych metod ich utylizacji. Zgodnie z aktualnie wprowadzonymi zmianami
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w górotworze mog¹ byæ sk³adowane, po uprzed-
nim uzyskaniu koncesji, jedynie odpady obojêtne oraz odpady inne ni¿ niebezpieczne
i obojêtne, pochodz¹ce z poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin, ich wydobywania
i przeróbki.

Ustawa Prawo ochrony œrodowiska nak³ada na podmiot gospodarczy, ubiegaj¹cy siê
o koncesjê na sk³adowanie odpadów w górotworze, koniecznoœæ wykonania raportu od-
dzia³ywania na poszczególne elementy œrodowiska oraz ustalenie zasad prowadzenia moni-
toringu œrodowiska w rejonie takiego sk³adowiska.
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