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WYBRANE ASPEKTY PRAWNE REGULACJI W£ASNOŒCI GÓRNICZEJ
I U¯YTKOWANIA GÓRNICZEGO W NOWYM PRAWIE GEOLOGICZYM I GÓRNICZYM

THE SELECTED ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF OWNERSHIP
AND USUFRUCT IN THE NEW GEOLOGICAL AND MINING LAW

AGNIESZKA KOZIE£1, 2

Abstrakt. W pracy zaprezentowano wybrane problemy w wyk³adni i stosowaniu nowej regulacji prawa geologicznego i górniczego
(ustawa z 9 czerwca 2011). Wskazano istotne zmiany w ukszta³towaniu stosunków w³asnoœciowych w górotworze i w³asnoœci z³ó¿ oraz
wynikaj¹cymi z tego problemami nowej formy u¿ytkowania górniczego. W artykule przedstawiono, jakie przepisy prawa zobowi¹zañ
odnosz¹ce siê do dzier¿awy bêd¹ mia³y zastosowanie do u¿ytkowania górniczego.

S³owa kluczowe: kopalina, z³o¿e, poszukiwanie, rozpoznawanie, w³asnoœæ z³ó¿ kopalin, koncesja, u¿ytkowanie górnicze.

Abstract. The paper presents the development of selected problems in the interpretation and application of new rules of the Geological
and Mining Law (Act of June 9. 2011). In particular, it deals with the significant changes in main terms and the formation of ownership and
property in the problem of subsurface deposits, arising from this new form of mining usufruct. The article also presents how contract law
provisions relating to the lease will apply to the mining use.
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WSTÊP

W dotychczasowym Prawie geologicznym i górniczym –
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 94.2.96 z póŸñ. zm.)
nie pos³ugiwano siê pojêciem w³asnoœci górniczej, aczkol-
wiek w³asnoœæ obszarów w górotworze ze wzglêdu na spo-
sób ich wyznaczania, jak i szeroko rozumiana w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa co do ca³oœci górotworu niew¹tpliwie stano-

wi³y o specyfice tej w³asnoœci, tak od strony przedmiotowej,
jak i podmiotowej. Czy przez dodanie przymiotnika „górni-
cza” zmienia to w jakimœ zakresie treœæ prawa, jego umiej-
scowienie w systemie prawa cywilnego, a bli¿ej w prawie
rzeczowym wed³ug kodeksu cywilnego3? Wyk³adaj¹c to
nowe pojêcie, trzeba siê skupiæ po pierwsze na odmiennoœci
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przepisami Rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 29 listopada 1930 r. Prawo górnicze. �ród³em tego prawa podmiotowego, odrêbnego od w³asnoœci
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do regulacji w³asnoœci w prawie cywilnym, traktuj¹c regula-
cje w³asnoœci górniczej jako lex specialis, i po drugie wska-
zaæ na now¹ treœæ i odmienne uregulowania w³asnoœci w gó-

rotworze w stosunku do dotychczasowej regulacji prawa
geologicznego i górniczego.

W£ASNOŒÆ GÓRNICZA W NOWYM PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM

Od strony podmiotowej, tak jak w poprzedniej regulacji,
tak i w nowym prawie geologicznym i górniczym – ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2012 r.
(Dz.U. 11.163.981) (dalej – pr.g.g.) podmiotem tego prawa
mo¿e byæ wy³¹cznie Skarb Pañstwa. Natomiast od strony
stricte przedmiotowej, a wiêc tu rzeczowej, rozumiej¹c gó-
rotwór w ogólnoœci lub jego czêœci jako dobro niematerialne,
nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e w zwi¹zku z art. 45 k.c. prawo to
mo¿e przys³ugiwaæ wy³¹cznie do rzeczy, z tym ¿e tu ograni-
czonej do skonkretyzowanej czêœci górotworu. Decyduje to
o specyfice instytucji w³asnoœci górniczej, której przedmio-
tem bêdzie górotwór, a œciœlej teraz jakaœ jego oznaczona
czêœæ, a nie wed³ug standardowego podzia³u w prawie cy-
wilnym nieruchomoœci b¹dŸ rzeczy ruchome. W tym kon-
tekœcie treœæ prawa w³asnoœci górniczej i sposób dyspono-
wania tym prawem przez Skarb Pañstwa ma zasadnicze zna-
czenie dla praktyki (Stefanowicz, 2009). Niestety, nowa us-
tawa nie do koñca adekwatnie pos³uguje siê pojêciem „roz-
porz¹dzania” prawem w³asnoœci górniczej przez Skarb Pañ-
stwa przez ustanowienie u¿ytkowania górniczego. Poza spo-
rem jest, ¿e jakiekolwiek „rozporz¹dzenie” prawem w³asno-
œci górniczej, stricte w rozumieniu jego przeniesienia (zby-
cia) lub tylko czêœci u³amkowej, nast¹piæ tu nie mo¿e. Nowe
pr.g.g. z 2011 r. tego wprost jednak nie zastrzega, a jedynie
stanowi o dysponowaniu prawem w³asnoœci górniczej w gra-
nicach jego przedmiotu i o wykonywaniu tego prawa, czyli
w istocie dysponowaniu uprawnieniem do czerpania po¿yt-
ków ze z³o¿a b¹dŸ wydzielonej czêœci górotworu (por. art. 7
ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 04.02.1994 r.
oraz art. 12 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
z 09.06.2011 r.).

Artyku³ 12 nowego pr.g.g. stanowi, ¿e w granicach okreœ-
lonych przez ustawy Skarb Pañstwa, z wy³¹czeniem innych
osób, mo¿e korzystaæ z przedmiotu w³asnoœci górniczej albo
rozporz¹dzaæ swoim prawem wy³¹cznie przez ustanowienie

u¿ytkowania górniczego, co w zakresie tej treœci norma-
tywnej nie odbiega od dotychczasowej regulacji. Przy tym
trzeba tu wskazaæ, ¿e Skarb Pañstwa nie mo¿e oczywiœcie
„rozporz¹dziæ” swoim prawem, nie korzystaj¹c, przez takie
rozporz¹dzenie, nadal z tego prawa. Tym samym Skarb
Pañstwa nie tyle korzysta sam bezpoœrednio ze swoich z³ó¿,
ale je wykorzystuje przez udostêpnianie do czerpania po¿yt-
ków (wydobycie kopalin), bior¹c za to wynagrodzenie.

Artyku³ 13 nowego pr.g.g. przez zapis w ust. 3 wprowa-
dza, tak jak to ma miejsce przy umowie dzier¿awy, jako
istotne (essentialia negotii) wynagrodzenie, czyli czynsz
z tytu³u oddania do u¿ywania i pobierania po¿ytków.

Na tle nowej regulacji w³asnoœci górniczej komentatorzy
s³usznie podnosz¹, ¿e wbrew intencjom ustawodawcy przez
„rozerwanie wiêzi prawnej” pomiêdzy nieruchomoœci¹
gruntow¹ a z³o¿em kopaliny Skarbu Pañstwa nawi¹zuj¹ tyl-
ko nazw¹ do instytucji tzw. w³asnoœci górniczej, znanej
przepisom Rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 29 listopa-
da 1930 r. Prawo górnicze. W istocie tworz¹ nowe prawo
maj¹tkowe, rzeczowe o charakterze prawa w³asnoœci, lecz ze
wzglêdu na jego specyficzny przedmiot odrêbne. Niektóre
ze z³ó¿ kopalin nie bêd¹, jak dziœ wêgiel brunatny i gipsy,
czêœciami sk³adowymi nieruchomoœci, lecz tak jak dotych-
czas wêgiel czy wêglowodory bêd¹ przedmiotem odrêbnego
prawa maj¹tkowego, a wiêc mieniem przys³uguj¹cym wy-
³¹cznie Skarbowi Pañstwa. W³asnoœæ górnicza Skarbu Pañ-
stwa z³o¿a oznaczonej kopaliny powstanie z chwil¹, gdy
przedsiêbiorca udokumentuje, wed³ug ustalonych rozpo-
rz¹dzeniem lub swoich brze¿nych kryteriów, z³o¿e kopaliny
w granicach konturu tego z³o¿a z danej dokumentacji, a tak-
¿e w innych przypadkach przedmiotem w³asnoœci bêdzie
przestrzeñ górotworu objêta u¿ytkowaniem górniczym od
chwili zawarcia umowy (Stefanowicz, 2011). Dotyczyæ to
bêdzie np. obszaru poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿ lub
obszaru u¿ytkowania dla sk³adowania odpadów.

TREŒÆ W£ASNOŒCI GÓRNICZEJ A U¯YTKOWANIE GÓRNICZE

Zasadnicz¹ w¹tpliwoœæ budzi sprecyzowanie w³asnoœci
górniczej czêœci górotworu. Stanowi¹c w art. 10 ust. 4 nowe-
go pr.g.g., ¿e w³asnoœci¹ górnicz¹ s¹ objête tak¿e czêœci gó-
rotworu po³o¿one poza granicami przestrzennymi nierucho-
moœci gruntowej, w nowym prawie geologicznym nie okreœ-
lono sposobu oznaczania (indywidualizowania) przedmiotu

i treœci tego prawa, gdy nie ma aktu koncesji lub po wygaœ-
niêciu umownego u¿ytkowania górniczego. Trudno bêdzie
w takich sytuacjach wywieœæ podstawy do dysponowania
czêœci¹ górotworu przez Skarb Pañstwa i przedsiêbiorców
oraz ustaliæ podmiot i przedmiot w³asnoœci, np. wyrobisk.
Mo¿e to oznaczaæ pogorszenie sytuacji Skarbu Pañstwa i or-
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ganów koncesyjnych, a tak¿e przedsiêbiorcy w zakresie ty-
tu³u do mienia po wygaœniêciu u¿ytkowania.

Istotne problemy w wyk³adni mo¿e budziæ równie¿ po-
s³u¿enie siê w art. 16 ust. 1 zwrotem „korzystania z prze-
strzeni objêtej u¿ytkowaniem” na okreœlenie zakresu przed-
miotowego u¿ytkowania górniczego. S³owniczek nowej
ustawy (art. 6) nie zawiera definicji pojêcia normatywnego,
jakie wprowadza tu nowa ustawa, tj. „przestrzeni objêtej
u¿ytkowaniem”. Wydaje siê jednak, ¿e przestrzeñ objêta
u¿ytkowaniem, z której mo¿e korzystaæ u¿ytkownik, mo¿e
i musi byæ t³umaczona jako zawsze, co najmniej, obszar gór-
niczy lub obszar wykonywania robót geologicznych obok
obszarów wyznaczanych dla pozosta³ej dzia³alnoœci konce-
sjonowanej w górotworze. U¿ytkownik nie mo¿e poza ob-
szarem u¿ytkowania górniczego prowadziæ dzia³alnoœci re-
gulowanej ustaw¹, a w zasadzie tak¿e ¿adnej innej poza
obszarem górniczym w górotworze poni¿ej nieruchomoœci
gruntowej.

Nowego podejœcia i oceny wymaga instytucja odes³ania
wprowadzona w art. 17 pr.g.g., stanowi¹c, ¿e w zakresie nie-
uregulowanym w ustawie do u¿ytkowania górniczego sto-
suje siê odpowiednio przepisy k.c. dotycz¹ce dzier¿awy,
a wiêc art. 693 i nast. k.c. Przenosi siê tym samym regulacjê
z prawa rzeczowego na grunt prawa zobowi¹zañ. Poza spo-
rem bêdzie teraz, ¿e u¿ytkowanie górnicze – wbrew swojej
nazwie normatywnej – bêdzie odrêbn¹ instytucj¹ od u¿ytko-
wania uregulowanego w prawie rzeczowym kodeksu cywil-
nego. Jednoczeœnie brak jest trybu ustalania treœci umów

o u¿ytkowanie, w tym royality lub czynszu. Trudno bêdzie
ustaliæ, czy do po¿ytków i nak³adów z i w górotworze bêdzie
mo¿na oraz w jakim zakresie stosowaæ przepisy o dzier¿a-
wie. Wprawdzie poprawi siê pozycja przedsiêbiorcy przy
negocjacji warunków ceny, jednak brak bêdzie mo¿liwoœci
regulacji przez organ koncesyjny (Ministra Œrodowiska)
podstaw ustalania ceny i ustalania ekwiwalentnoœci.

W œwietle nowych rozwi¹zañ pojawia siê równie¿
w¹tpliwoœæ na tle regulacji art. 698 k.c. Ten ostatni przepis
przewiduje bowiem mo¿liwoœæ poddzier¿awienia przedmio-
tu dzier¿awy osobie trzeciej za zgod¹ wydzier¿awiaj¹cego,
a tak¿e istnieje mo¿liwoœæ wspó³dzier¿awy, np. w sytuacji
spó³ki cywilnej przedsiêbiorców. Zdaniem autorki, trzeba tu
wyk³adaæ przepis tak, ¿e wy³¹cznoœæ u¿ytkowania danego
obszaru nie wyklucza wspó³u¿ytkowania, a wiêc np. udzie-
lenia zgody na poddzier¿awê, jak i dzia³alnoœæ konsorcjum
na podstawie przepisów o spó³ce cywilnej (Walewski, 2010;
¯urek, 2010).

Trzeba równie¿ wskazaæ, ¿e aktualnie pos³u¿enie siê
nadal za „star¹” ustaw¹ zwrotem „umowy o ustanowieniu
u¿ytkowania górniczego” jest nieadekwatne do nowej treœci
i stosowanego tu prawa zobowi¹zañ, gdy¿ bêdzie to umowa
u¿ytkowania górniczego, tak jak umowa dzier¿awy, a ju¿ nie
umowa o ustanowieniu u¿ytkowania, jak to mia³o miejsce
przy stosowaniu prawa rzeczowego i przepisów o u¿ytkowa-
niu z k.c. Równie¿ wynagrodzenie bêdzie nie za ustanowie-
nie u¿ytkowania, a za u¿ytkowanie, czyli teraz za dzier¿awê.

PODSUMOWANIE

Nowe prawo geologiczne i górnicze przynios³o szereg istot-
nych nowych rozwi¹zañ w obszarze w³asnoœci górniczej i u¿yt-
kowania górniczego, które bêd¹ mia³y wp³yw na dzia³alnoœæ
geologiczno-górnicz¹, w tym eksploatacjê z³ó¿, a szczególnie
w zakresie prawa w³asnoœci aktywów rzeczowych przedsiê-
biorcy w zwi¹zku z rozszerzaniem, ale i nieprecyzyjnym okre-
œlaniem prawa w³asnoœci w górotworze Skarbu Pañstwa.

W istocie tak¿e przejœcie na umowê dzier¿awy przez niejedno-
znacznoœæ tego zabiegu sprawi k³opoty w wyk³adni.

Powy¿ej zasygnalizowane problemy pokazuj¹, ¿e nowe
regulacje nie s¹ ze sob¹ spójne i istnieje du¿e prawdopodo-
bieñstwo, ¿e bêd¹ powodowaæ w przysz³oœci istotne w¹tpli-
woœci przy ich stosowaniu i wyk³adni.
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SUMMARY

The new geological law (Act of 9 June, 2011) resulted in
a number of important new developments in the area of ow-
nership of the mine and mining usufruct, which will have
an impact on the geological-mining activities, including
the exploitation of mineral resources, and in particular in
the field of intellectual property assets of the company in
connection with not only the expansion, but also imprecise

definition of the right of ownership of the Treasury in the area
of natural resources rights. A process of changing to, in fact,
the contract of lease causes problems in interpretation because
of the ambiguity of this process.

These problems show that the new arrangements are not
compatible with each other and probably will result in signifi-
cant doubts in their application and interpretation.
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