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MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU
UŻYTKOWANIA GÓRNICZEGO

wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.,
z wyjątkiem ust. 8 w rozdziale III, który wchodzi w życie z dniem podpisania
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I) WSTĘP
a. Prawo własności górniczej
Złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla
brunatnego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud
pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowomagnezowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania,
są objęte własnością górniczą1. Własnością górniczą są objęte także części górotworu położone poza
granicami przestrzennymi nieruchomości gruntowej, w tym w szczególności części górotworu i złoża
kopalin znajdujące się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo własności
górniczej przysługuje Skarbowi Państwa.
Skarb Państwa może rozporządzać prawem własności górniczej przez ustanowienie użytkowania
górniczego, a uprawnienia Skarbu Państwa w tej materii wykonują organy koncesyjne.
b. Ustanowienie użytkowania górniczego
Użytkowanie górnicze ustanawia się w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin
oraz wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji
oraz podziemnego składowania odpadów.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze za ustanowienie
użytkowania górniczego ustala się wynagrodzenie, które stanowi dochód Skarbu Państwa. Wysokość
wynagrodzenia oraz termin i sposób jego zapłaty ustala się w umowie. Umowa o ustanowienie
użytkowania górniczego jest umową cywilno-prawną.
W przypadku, gdy ustanowienie użytkowania górniczego poprzedza się przetargiem albo procedurą
porównania wniosków na podstawie art. 46 ust. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587
i 850), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne
i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133), wysokość wynagrodzenia
proponowana jest przez oferenta (nie niższa niż określona przez organ koncesyjny w obwieszczeniu
o przetargu/procedurze porównania wniosków, wyliczona na podstawie niniejszych zasad) i stanowi
jedno z kryteriów przetargu/procedury porównania wniosków, na podstawie którego dokonuje się
wyboru oferty.
c.

Waloryzacja wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego

Waloryzacja corocznego wynagrodzenia za

ustanowienie użytkowania górniczego w celu

poszukiwania i rozpoznawania kopalin, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji
1 Zasady przedstawione w dokumencie nie obejmują wytycznych dotyczących wód podziemnych zaliczanych do
kopalin oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla, Zasady dotyczące ustalania wysokości wynagrodzenia
za ustanowienie użytkowania górniczego w tych przypadkach wyszczególnione zostały w odrębnym dokumencie.
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oraz podziemnego składowania odpadów dokonuje się z uwzględnieniem średniorocznych
wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonych narastająco dla okresu od podpisania
umowy do roku poprzedzającego termin płatności wynagrodzenia, ogłoszonych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
Z uwagi na ruchomy czas publikowania ww. ogłoszenia wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania
górniczego

na

poszukiwanie,

rozpoznawanie

złóż

kopalin,

podziemne

bezzbiornikowe

magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów uiszcza się z uwzględnieniem
waloryzacji w terminie do dnia 1 marca danego roku w przypadku, kiedy termin płatności zapada
w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 1 marca danego roku.
Wynagrodzenie wynikające z umowy o ustanowieniu użytkowania gómiczego/aneksu do umowy
o ustanowieniu użytkowania górniczego, zarówno w przypadku poszukiwania, rozpoznawania złóż
kopalin, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania
odpadów nie podlega waloryzacji jeżeli termin płatności wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania
górniczego zapada odpowiednio w roku zawarcia umowy/aneksu do umowy' o ustanowieniu
użytkowania górniczego.
Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania kopalin nie podlega
waloryzacji.
d. Wyjaśnienie pojęć
Poprzez „niewykonanie wszystkich prac poszukiwawczych lub rozpoznawczych” w niniejszych
Zasadach rozumie się niewykonanie przewidzianego w koncesji zakresu obligatoryjnych robót
geologicznych z zachowaniem dopuszczalnych koncesją zmian (szczególnie w odniesieniu do robót
geofizycznych).
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II)

WYNAGRODZENIE ZA USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA GÓRNICZEGO
Z TYTUŁU WYDOBYWANIA KOPALIN ZE ZŁÓŻ
1. SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego, związanego z wydobywaniem kopalin
ze złóż, składa się z dwóch części:
a.

stałej, płatnej co roku (zależnej od iloczynu wyliczonej wartości użytkowej złoża i przyjętego
w niniejszych Zasadach wskaźnika określonego w promilach),

b. zmiennej, płatnej co roku od dnia rozpoczęcia wydobywania kopaliny ze złoża2 (zależnej
od iloczynu wysokości opłaty eksploatacyjnej za poprzedni rok i przyjętego w niniejszych
Zasadach wskaźnika określonego w procentach).
2. CZĘŚĆ STAŁA WYNAGRODZENIA
a. Wysokość części stałej wynagrodzenia stanowi równowartość od 0.005%o (promila) - do 1.0%o
(promila) wyliczonej wartości użytkowej złoża, przy czym:
-

dla złóż węgla kamiennego stawka ta wynosi 0.0\%o wartości użytkowej złoża,

- dla złóż węgla brunatnego stawka ta wynosi 0.05%o wartości użytkowej złoża,
- dla złóż węglowodorów (ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych, gazu ziemnego) stawka
ta wynosi 0.1 %o wartości użytkowej złoża,
- dla złóż metanu z pokładów węgla stawka ta wynosi 0.005%o wartości użytkowej złoża,
- dla złóż węglowodorów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej
(ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych, gazu ziemnego) stawka ta wynosi 0.005%o
wartości użytkowej złoża,
- dla złóż gipsu i anhydrytu, rud metali, soli kamiennej, soli potasowej i potasowo magnezowej
i siarki rodzimej stawka ta wynosi 0.05%o wartości użytkowej złoża,
- dla złóż rud pierwiastków promieniotwórczych stawka ta wynosi 1.0 %o wartości użytkowej
złoża,
- dla złóż piasków i żwirów w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej stawka
ta wynosi 0.005 %o wartości użytkowej złoża,
- dla złóż metanu jako kopaliny towarzyszącej stawka ta wynosi 0.005 %o wartości użytkowej
złoża.

2 pod pojęciem rozpoczęcia wydobywania kopaliny należy rozumieć rzeczywiste wydobycie kopaliny, rozumiane jako
powstanie obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjne,
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b. Wartość użytkową złoża określa się według wzoru:
W = Q*c*r|
W - wartość użytkowa złoża,
Q - wielkość zasobów wydobywalnych (gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne),
określonych w decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża lub dodatek
do dokumentacji geologicznej złoża (lub zawiadomieniu o ich przyjęciu), albo w decyzji
zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów lub dodatek
do

dokumentacji

geologiczno-inwestycyjnej

złoża węglowodorów,

bądź zasobów

przemysłowych (pozostałe kopaliny) ustalonych w projekcie zagospodarowania złoża
lub w dodatku do projektu zagospodarowania złoża,
cena jednostkowa kopaliny (określona w zał. 1),

c

T) - wskaźnik wykorzystania zasobów wydobywalnych lub przemysłowych w zależności
od rodzaju kopaliny (zgodny z projektem zagospodarowania złoża lub dodatkiem
do projektu zagospodarowania złoża, dokumentacją geologiczno-inwestycyjną złoża
węglowodorów lub dodatkiem do dokumentacji geologiczno- inwestycyjnej złoża
węglowodorów).
3. CZĘŚĆ ZMIENNA WYNAGRODZENIA
a. Część zmienna wynagrodzenia stanowi równowartość od 5% (procent) - do 50% (procent)
należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobycie prowadzone w roku poprzednim, z tym, że:
- dla złóż węgla kamiennego oraz złóż metanu występującego jako kopalina towarzysząca
jest to równowartość 10 % opłaty eksploatacyjnej;
-

dla złóż węgla brunatnego złóż gipsu i anhydrytu, rud metali, soli kamiennej, soli potasowej
i potasowo-magnezowej i siarki rodzimej, złóż rud pierwiastków promieniotwórczych
jest to równowartość 30 % opłaty eksploatacyjnej;

- dla złóż węglowodorów (ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych oraz gazu ziemnego)
jest to równowartość 50 % opłaty eksploatacyjnej, a w granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej jest to równowartość 5 % opłaty eksploatacyjnej;
-

dla złóż piasków i żwirów w granicach obszarów' morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest
to równowartość 5% opłaty eksploatacyjnej.

b. Przez należną opłatę eksploatacyjną za wydobycie prowadzone w roku poprzednim, o której
mowa w ust. 3 lit. a niniejszego rozdziału, rozumie się sumę należnych opłat eksploatacyjnych
za I i II półrocze roku poprzedniego, przedstawianych organowi koncesyjnemu w informacjach,
0 których mowa w art. 137 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
c. W przypadku wydania przez organ decyzji, o której mowa w art. 138 ustawy - Prawo geologiczne
1 górnicze, określającej wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, użytkownik górniczy w ciągu
30 dni od dnia ostateczności decyzji dopłaca brakującą część części zmiennej wynagrodzenia za dany
ń

rok. Brakująca część stanowi różnicę między częścią zmienną wynagrodzenia wyliczoną
na podstawie ust. 3 lit. b z sumy należnych opłat za rok poprzedni po uwzględnieniu wysokości opłat
wynikających z decyzji wydanej na podstawie art. 138 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,
a częścią zmienną wynagrodzenia uiszczoną wg stanu przypadającego na ostatni dzień lutego danego
roku kalendarzowego. W przypadku, gdy decyzja, o której mowa w art. 138 ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze określa wysokość należnej opłaty w kwocie niższej niż wg stanu
przypadającego na ostatni dzień lutego danego roku kalendarzowego, nadpłata dokonana przez
użytkownika górniczego zalicza się automatycznie na poczet następnych płatności.
4. SPOSÓB UISZCZANIA WYNAGRODZENIA
a. Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego (składające się z dwóch części) jest
uiszczane corocznie w złotych polskich przez cały okres obowiązywania użytkowania górniczego.
Wynagrodzenie jest uiszczane do końca lutego każdego roku obowiązywania użytkowania
górniczego (liczonego jako kolejne następujące po sobie 12 miesięcy) za rok poprzedni.
W przypadku, gdy w roku poprzednim nic była prowadzona eksploatacja kopaliny i nie była
uiszczana opłata eksploatacyjna, użytkownik górniczy płaci tylko część stałą wynagrodzenia.
b. Jeżeli użytkowanie górnicze nie obejmuje całego roku (liczonego jako kolejne następujące
po sobie 12 miesięcy), część stałą wynagrodzenia wylicza się proporcjonalnie w stosunku do ilości
miesięcy w danym roku obowiązywania użytkowania górniczego, z zaokrągleniem w górę
do pełnych miesięcy.
c.

Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego w przypadku złóż zawierających
kopaliny towarzyszące, jest obliczane jako suma wartości poszczególnych składników.

d. Kopie dowodów uiszczonego wynagrodzenia przedsiębiorca przesyła organowi koncesyjnemu
w terminie do dnia 15 marca każdego roku obowiązywania użytkowania górniczego.
5. ZWIĘKSZENIE PRZESTRZENI OBJĘTEJ UŻYTKOWANIEM GÓRNICZYM
W razie zwiększenia przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym z tytułu wydobywania kopalin
organ koncesyjny ustala w aneksie do umowy lub w nowej umowie o ustanowieniu użytkowania
górniczego dodatkowe wynagrodzenie za użytkowanie zwiększonej części przestrzeni:
a. w postaci części stałej wynagrodzenia na podstawie wielkości zasobów znajdujących się
w zwiększonej przestrzeni oraz części zmiennej wynagrodzenia - zależnej od rodzaju kopaliny
i wysokości opłaty eksploatacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3 niniejszego
rozdziału.
b. w innych przypadkach - w postaci wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego,
liczonego jako iloczyn zwiększonej powierzchni oraz stawki opłaty za kilometr kwadratowy (km2)
obliczonych tak, jak dla działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż danej
kopaliny.
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III)

WYNAGRODZENIE

ZA USTANOWIENIE

UŻYTKOWANIA

GÓRNICZEGO

Z TYTUŁU POSZUKIWANIA LUB ROZPOZNAWANIA ZŁÓŻ KOPALIN
1. PODSTAWA WYNAGRODZENIA
a. Wynagrodzenie

za

ustanowienie

użytkowania

górniczego

z

tytułu

poszukiwania

lub rozpoznawania złóż kopalin ustala się jako iloczyn stawki opłaty za działalność w zakresie
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin za kilometr kwadratowy (km2) oraz wyrażonej
w

kilometrach

kwadratowych powierzchni terenu objętego

użytkowaniem górniczym

odpowiednio:
— dla węglowodorów:
— dla wniosków złożonych do dnia 30 września 2014 r. zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym
w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850), w związku z art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133),
— dla wniosków złożonych po dniu 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 133 ust. 3c ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym
od dnia 1 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 196),
— dla pozostałych kopalin zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196).
Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin za kilometr
kwadratowy (km2) jest zmieniana co roku obwieszczeniem ministra właściwego ds. środowiska
(na podstawie art. 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze).
Wynagrodzenie jest płatne corocznie.
b. Wynagrodzenie za każdy rok obowiązywania użytkowania górniczego (liczony jako kolejne
następujące po sobie 12 miesięcy) nie może być niższe niż:
-

z tytułu poszukiwania złóż:
— węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych)
-10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych polskich),
-- kopalin w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla metanu z
pokładów węgla - 2 tys. zł. (dwa tysiące złotych polskich),
— kopalin pozostałych - 5 tys. zł (pięć tysięcy złotych polskich);

-

z tytułu rozpoznawania złóż:
— węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych)
- 20 tys. zł (dwadzieścia tysięcy złotych polskich),
— kopalin w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla metanu
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z pokładów węgla - 4 tys. zł. (cztery tysiące złotych polskich),
— kopalin pozostałych - 10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych polskich);
z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż:
— węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych) - 30
tys. zł (trzydzieści tysięcy złotych polskich),
-- kopalin w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla metanu
z pokładów węgla - 6 tys. zł. (sześć tysięcy złotych polskich),
-- kopalin pozostałych - 20 tys. zł (dwadzieścia tysięcy złotych polskich).
2. STAWKA PODSTAWOWA WYNAGRODZENIA
a.

Stawka podstawowa wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego z tytułu
działalności polegającej na poszukiwaniu złóż kopalin, rozpoznawaniu złóż kopalin bądź
poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych grup kopalin stanowi iloczyn
ilości kilometrów kwadratowych obszaru objętego użytkowaniem górniczym i stawki opłaty
za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania, określonej zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. a niniejszego rozdziału.

b.

W umowach o ustanowienie użytkowania górniczego na poszukiwanie albo w umowach
o ustanowienie użytkowania górniczego na rozpoznawanie stawka podstawowa wynagrodzenia
obowiązuje dla okresu trzyletniego, który przyjmuje się jako bazowy. W umowach o ustanowienie
użytkowania górniczego łącznie na poszukiwanie i rozpoznawanie stawka podstawowa
wynagrodzenia obowiązuje dla okresu pięcioletniego, który przyjmuje się jako bazowy.
Tabela 1. Sposób obliczania stawki podstawowej wynagrodzenia z tytułu poszukiwania
lub rozpoznawania (wszystkie kopaliny) za każdy rok okresu bazowego
Stawka podstawowa wynagrodzenie z tytułu poszukiwania lub rozpoznawania
za każdy rok okresu bazowego
SP = O * S
gdzie:
SP-stawka podstawowa wynagrodzenia
O - obszar (w kmz)
S - stawka (w PLN)
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3. STAWKI

ESKALACYJNE

WYNAGRODZENIA

DLA

KOPALIN

INNYCH

NIŻ WĘGLOWODORY
a. Jeżeli umowa o ustanowienie użytkowania górniczego na poszukiwanie albo na rozpoznawanie
złóż kopalin innych niż węglowodory obejmuje okres dłuższy niż trzy lata (licząc od dnia
zawarcia pierwszej umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego), wtedy za 4. rok użytkowania
stosuje się stawkę eskalacyjną wynagrodzenia w wysokości 200% stawki podstawowej
wynagrodzenia, a za 5. i następne lata obowiązywania użytkowania stosuje się stawkę eskalacyjną
wynagrodzenia w wysokości 400 % stawki podstawowej wynagrodzenia.
Tabela 2. Sposób obliczania stawki eskalacyjnej wynagrodzenia z tytułu poszukiwania
albo rozpoznawania (kopaliny inne niż węglowodory) za każdy rok okresu dłuższego niż okres
bazowy
Stawka eskalacyjna wynagrodzenia z tytułu poszukiwania albo rozpoznawania
(kopaliny inne niż węglowodory) za każdy rok okresu dłuższego niż okres bazowy
SE = 2 * O * S

4. rok

SE = 4 * O * S

gdzie:

gdzie:

SE - stawka eskalacyjna
wynagrodzenia

SE - stawka eskalacyjna
wynagrodzenia

O - obszar (w km2)

O - obszar (w km2)

S - stawka (w PLN)

5. rok i nast.

S - stawka (w PLN)

b. Jeżeli umowa o ustanowienie użytkowania górniczego łącznie na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż kopalin innych niż węglowodory obejmuje okres dłuższy niż pięć lat (licząc od dnia zawarcia
pierwszej umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego), wtedy za 6. i 7. rok obowiązywania
użytkowania stosuje się stawkę eskalacyjną wynagrodzenia w wysokości 200 % stawki
podstawowej wynagrodzenia, a za rok 8. i następne stosuje się stawkę eskalacyjną wynagrodzenia
w wysokości 400 % stawki podstawowej wynagrodzenia.
Tabela 3. Sposób obliczania stawki eskalacyjnej wynagrodzenia z tytułu poszukiwania
i rozpoznawania (kopaliny inne niż węglowodory) za każdy rok okresu dłuższego niż okres bazowy
Stawka eskalacyjna wynagrodzenia z tytułu poszukiwania i rozpoznawania
(kopaliny inne niż węglowodory) za każdy rok okresu dłuższego niż okres bazowy
SE = 2 * O * S

6., 7. rok

SE =4 *0 *S

gdzie:

gdzie:

SE - stawka eskalacyjna
wynagrodzenia

SE - stawka eskalacyjna
wynagrodzenia

O - obszar (w km2)

O - obszar (w kin2)

S - stawka (w PLN)

8. rok i nast.
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S - stawka (w PLN)

4. STAWKI ESKALACYJNE WYNAGRODZENIA DLA WĘGLOWODORÓW
a. Jeżeli okres na jaki jest ustanawiane użytkowanie górnicze na poszukiwanie albo
na rozpoznawanie złóż węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych
pochodnych oraz metanu z pokładów węgla) jest dłuższy niż trzy lata (licząc od dnia zawarcia
pierwszej umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego), stosuje się stawkę eskalacyjną
wynagrodzenia, naliczaną w ten sposób, że:
wynagrodzenie za 4. i 5. rok obowiązywania użytkowania górniczego wynosi 110%
wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, obliczonego w sposób określony
w ust. 5 lit. a niniejszego rozdziału;
-

wynagrodzenie za 6. rok i następne lata obowiązywania użytkowania górniczego wynosi 120%
wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, obliczonego w sposób określony
w ust. 5 lit. a niniejszego rozdziału;

b. Jeżeli okres na jaki ustanawiane jest użytkowanie górnicze łącznie na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż węglowodorów (gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych
pochodnych oraz metanu z pokładów węgla) jest dłuższy niż pięć lat (licząc od dnia zawarcia
pierwszej umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego), stosuje się stawkę eskalacyjną
wynagrodzenia, naliczaną w ten sposób, że:
-

wynagrodzenie za 6., 7. i 8. rok obowiązywania użytkowania górniczego wynosi 110%
wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, obliczonego w sposób określony
w ust. 5 lit. a niniejszego rozdziału;

-

wynagrodzenie za 9. rok i następne lata obowiązywania użytkowania górniczego wynosi 120%
wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, obliczonego w sposób określony
w ust. 5 lit. a niniejszego rozdziału.
5. STAWKI WYNAGRODZENIA ZA PRZEDŁUŻENIE UŻYTKOWANIA GÓRNICZEGO
(DOTYCZY WSZYSTKICH KOPALIN)

a. Przy każdym przedłużaniu użytkowania górniczego kolejne roczne stawki wynagrodzenia
za ustanowienie przedłużonego użytkowania górniczego ustala się w aneksie do umowy
w następujący sposób:
- za każdy kilometr kwadratowy (km2) powierzchni do 50% powierzchni obszaru dotychczas
objętego użytkowaniem górniczym - wysokość stawki wynagrodzenia ustala się
z zastosowaniem stawki podstawowej wynagrodzenia,
-

za każdy kilometr kwadratowy (km2) powyżej 50% powierzchni obszaru dotychczas objętego
użytkowaniem
z

górniczym

zastosowaniem

-

wysokość

stawki podwyższonej

stawki

wynagrodzenia

będzie

stosowana

w wysokości 200% stawki podstawowej

wynagrodzenia w przypadku kopalin innych niż węglowodory albo 120% stawki podstawowej
wynagrodzenia w przypadku węglowodorów, w tym metanu z pokładów węgla.
I)

Tabela 4. Sposób obliczania wynagrodzenia za przedłużenie użytkowania górniczego z tytułu
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin innych niż węglowodory za każdy rok okresu
dłuższego niż okres bazowy
Wynagrodzenie za przedłużenie użytkowania górniczego
z tytułu poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin innych niż węglowodory
Wi= [(0,5*0 *S) + ((Oi-0,5*O)*S*2)|
albo jeżeli Oi -0,5*0 < O wtedy
Wi = Ol * s
gdzie:
Wi - wynagrodzenie
0 - dotychczasowy obszar (w km2)
S - stawka (w PLN)
01 - obszar po zmianie (w km2)
Tabela 5. Sposób obliczania wynagrodzenia za przedłużenie użytkowania górniczego z tytułu
poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów za każdy rok okresu dłuższego niż okres
bazowy
Wynagrodzenie za przedłużenie użytkowania górniczego
z tytułu poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów
Wi= [(0,5*0 *S) + ((Oi-0,5*O)*S* 1,2)|
albo jeżeli Oi -0,5*0 < O wtedy
Wi = Oi * S
gdzie:
Wi - wynagrodzenie
0 - dotychczasowy obszar (w km2)
S - stawka (w PLN)
01 - obszar po zmianie (w km2)

Stawki podwyższonej wynagrodzenia nie stosuje się do przedłużenia użytkowania górniczego
dla poszukiwania lub rozpoznawania złóż węgla brunatnego oraz do przedłużenia użytkowania
górniczego dla działalności obejmującej wyłącznie rozpoznawanie złóż kopalin (stawkę
podwyższoną stosuje się w przypadku poszukiwania i rozpoznawania oraz poszukiwania).
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b. Jeżeli użytkownik górniczy wykona prace poszukiwawcze lub rozpoznawcze w wyznaczonym
okresie i wystąpi o przedłużenie terminu ważności umowy o ustanowienie użytkowania
górniczego w związku z planowanym dodatkowym zakresem prac, wówczas organ koncesyjny
zamieszcza w aneksie do umowy kolejne stawki jako sumę wynagrodzenia wyliczonego jak
w ust. 3 i 5 lit. a niniejszego rozdziału w przypadku kopalin innych niż węglowodory
albo wynagrodzenia wyliczonego jak w ust. 4 w związku z ust. 5 lit. a niniejszego rozdziału
w przypadku węglowodorów, w tym metanu z pokładów węgla.
Tabela 6. Sposób obliczania wynagrodzenia za każdy rok przedłużonego użytkowania górniczego
z tytułu poszukiwania bib rozpoznawania przy wykonanych w wyznaczonym okresie pracach
Wynagrodzenie za każdy rok przedłużonego użytkowania górniczego z tytułu poszukiwania
lub rozpoznawania przy wykonanych w wyznaczonym okresie pracach
Kopaliny inne niż węglowodory
Poszukiwanie albo rozpoznawanie
(4. rok trwania umowy')
albo poszukiwanie i rozpoznawanie
(6. i 7. rok trwania umowy)

W, = (2*Oi * S) + [(0,5*0*S) + ((O, -0,5*O)*S*2)[

Poszukiwanie albo rozpoznawanie
(5. i nast. lata trwania umowy)
albo poszukiwanie i rozpoznawanie
(8. i nast. lata trwania umowy)

W, = (4*0, * S) + [(0,5*O*S) + ((Oi -0,5*O)*S*2)]

albo jeżeli Oi -0,5*0 < O wtedy
Wi = (2*Oi * S) + (Oi*S)

albo jeżeli Oi -0,5*0 < O wtedy
Wi - (4*0i * S) + (Oi*S)
Węglowodory

Poszukiwanie albo rozpoznawanie (4. i 5. rok
trwania umowy) albo poszukiwanie i
rozpoznawanie (6., 7. i 8. rok trwania umowy)

W. =1,1* [(0,5*O*S) + ((Oi-0,5*O)*S*l,2)[

Poszukiwanie albo rozpoznawanie (6. i nast.
lata trwania umowy) albo poszukiwanie i
rozpoznawanie (9. i nast. lata trwania umowy)

W, = 1,2* [(0,5*O*S) + ((Oi-0,5*O)*S*l,2)[

albo jeżeli Oi -0,5*0 < O wtedy
Wi = l,l*(Oi* S)

albo jeżeli Oi -0,5*0 < O wtedy
Wi = 1.2*(Oi*S)

gdzie:
Wi - wynagrodzenie (prace wykonane)
0 - dotychczasowy obszar (w km2)
S - stawka (w PLN)
01 - obszar po zmianie (w km2)
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c. Jeżeli użytkownik górniczy nie wykona wszystkich prac poszukiwawczych lub rozpoznawczych
w wyznaczonym okresie i występuje o przedłużenie terminu ważności umowy o ustanowienie
użytkowania górniczego, wówczas wynagrodzenie za każdy kolejny rok użytkowania wynosi
200% (w przypadku kopalin innych niż węglowodory) albo 160% (w przypadku węglowodorów
oraz metanu z pokładów węgla) wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 5 lit. b niniejszego
rozdziału.
Tabela 7. Sposób obliczania wynagrodzenia za każdy rok przedłużonego użytkowania górniczego
z tytułu poszukiwania lub rozpoznawania przy nie wykonanych w wyznaczonym okresie pracach

Wynagrodzenie za każdy rok przedłużonego użytkowania górniczego z tytułu poszukiwania lub
rozpoznawania przy nie wykonanych w wyznaczonym okresie pracach
Kopaliny inne niż węglowodory
Poszukiwanie albo rozpoznawanie
(4. rok trwania umowy)
albo poszukiwanie i rozpoznawanie
(6. i 7. rok trwania umowy)

W2 = 2*{l(2*Oi * S) + [(0,5*O*S) + ((Oi-0,5*O)*S*2)]}

Poszukiwanie albo rozpoznawanie
(5. i nast. lata trwania umowy)
albo poszukiwanie i rozpoznawanie
(8. i nast. lata trwania umowy)

W: = 2*{(4*Oi * S) + |(0,5*O*S) + ((Oi -0,5*O)*S*2)|}

albo jeżeli Oi -0,5*0 < 0 wtedy
W2 = 2*[(2*Oi * S) + (Oi*S)]
albo jeżeli Oi -0,5*0 < 0 wtedy
W: = 2*[(4*Oi * S) + (Oi *S)|
Węglowodory

Poszukiwanie albo rozpoznawanie
(4. i 5. rok trwania umowy)
albo poszukiwanie i rozpoznawanie
(6., 7, i 8. rok trwania umowy)
Poszukiwanie albo rozpoznawanie
(6. i nast. lata trwania umowy)
albo poszukiwanie i rozpoznawanie
(9. i nast. lata trwania umowy)
gdzie:

W2 — 1,6*{1,1* |(0,5*0*S) + ((Oi-0,5*0)*S*l,2)|}
albo jeżeli Oi-0,5*0 <0 wtedy
W2- 1,6*[1,1* (Oi*S)|
W2= 1,6*{(1,2* |(0,5*0*S) + ((Oi -0,5*O)*S*l,2)|}
albo jeżeli Oi -0,5*0 < O wtedy
W2 = 1,6*[1,2* (Oi*S)1

W2 - wynagrodzenie (prace niewykonane)
0 - dotychczasowy obszar (w km2)
S - stawka (w PLN)
01 - obszar po zmianie (w km2)______

6. ZWIĘKSZENIE PRZESTRZENI OBJĘTEJ UŻYTKOWANIEM GÓRNICZYM
W

razie zwiększenia przestrzeni objętej

użytkowaniem górniczym z tytułu poszukiwania

lub rozpoznawania złóż kopalin organ koncesyjny ustala w aneksie do umowy lub w nowej umowie
o ustanowieniu użytkowania górniczego dodatkowe wynagrodzenie za użytkowanie zwiększonej
części przestrzeni obliczane zgodnie z ust. 2, 3 i 5 niniejszego rozdziału.
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7. SPOSÓB UISZCZANIA WYNAGRODZENIA
a. Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego jest uiszczane w złotych polskich,
corocznie, przez cały okres obowiązywania użytkowania górniczego. Wynagrodzenie za pierwszy
rok obowiązywania użytkowania (liczony jako kolejne następujące po sobie 12 miesięcy), uiszcza
się w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego roku użytkowania górniczego, a za kolejne
lata obowiązywania użytkowania, w terminie 12 miesięcy od dnia wymagalności poprzedniego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem waloryzacji, z zastrzeżeniem lit. e. W przypadku zawarcia
aneksu do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, o którym mowa w ust. 5,
wynagrodzenie uiszcza się w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania przedłużonego
tym aneksem użytkowania górniczego, a za kolejne lata obowiązywania przedłużonego tym
aneksem użytkowania górniczego - w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku
użytkowania górniczego, którego wynagrodzenie dotyczy z uwzględnieniem waloryzacji,
z zastrzeżeniem lit. e.
b. W przypadku zawarcia aneksu do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, o którym
mowa w ust. 6 (zwiększenia przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym), wynagrodzenie
wynikające z tego aneksu uiszcza się w terminie 30 dni od dnia jego podpisania, a za kolejne lata
do czasu obowiązywania urnowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, w terminach płatności
wynagrodzeń określonych w tej umowie.
c. Jeżeli użytkowanie górnicze nie obejmuje całego roku (liczonego jako kolejne następujące
po sobie 12 miesięcy), użytkownik górniczy uiszcza wynagrodzenie liczone proporcjonalnie
w stosunku do ilości miesięcy w danym roku obowiązywania użytkowania górniczego,
z zaokrągleniem w górę do pełnych miesięcy.
d. Kopie dowodów uiszczonego wynagrodzenia przedsiębiorca przesyła organowi koncesyjnemu
w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania
górniczego.
e. W przypadku kiedy termin płatności zapada w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia
1 dnia marca danego roku wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie
do dnia 1 marca danego roku, z uwagi na ruchomy czas publikowania ogłoszenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” średniorocznych
wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych.
f.

Wynagrodzenie wynikające z umowy/aneksu do umowy, zarówno w przypadku poszukiwania,
rozpoznawania złóż kopalin nie podlega waloryzacji, w przypadku gdy termin płatności zapada
odpowiednio w roku zawarcia umowy/aneksu do umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze.

g. Jednorazową zapłatę łącznej sumy wynagrodzenia za wszystkie lata wskazane w umowie lub
w aneksie do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego uiszcza się z góry w terminie 30
dni od dnia zawarcia urnowy lub aneksu do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
W przypadku kiedy termin płatności zapada odpowiednio w roku zawarcia umowy lub aneksu
U

do umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji.
W przypadku, kiedy termin płatności zapada w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia
1 marca danego roku wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie do dnia
1 marca danego roku, z uwagi na ruchomy czas publikowania ogłoszenia przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” średniorocznych wskaźników
towarów i usług konsumpcyjnych.
8.

WYNAGRODZENIE

W

ZWIĄZKU

I

Z

ROZPOZNAWANIE

ZA

USTANOWIENIE

PRZEKSZTAŁCANIEM
ZŁÓŻ

ALBO

UŻYTKOWANIA
KONCESJI

KONCESJI

NA

NA

GÓRNICZEGO
POSZUKIWANIE

ROZPOZNAWANIE

ZŁÓŻ

WĘGLOWODORÓW W KONCESJĘ NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ
WĘGLOWODORÓW ORAZ WYDOBYWANIE WĘGLOWODORÓW ZE ZŁOŻA
W przypadku gdy w toku postępowania w sprawie przekształcenia koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie albo na rozpoznawanie złóż węglowodorów w koncesję na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów zc złoża (koncesja łączna)
upływa termin obowiązywania dotychczasowej umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego,
ustanawia się jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego z tytułu
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin w wysokości 10% należnego wynagrodzenia za ostatni
rok obowiązywania dotychczasowej umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze (wynagrodzenie
ryczałtowe), z uwzględnieniem waloryzacji odpowiednio dla danego roku.
Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest za cały okres od dnia upływu terminu obowiązywania
dotychczasowej umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego do dnia zawarcia nowej umowy
o ustanowieniu użytkowania górniczego w związku z przekształceniem koncesji.
Wynagrodzenie to dolicza się do wynagrodzenia za pierwszy rok obowiązywania użytkowania
górniczego ustanowionego zgodnie Z art. 9 ust. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1133).
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IV) WYNAGRODZENIE ZA UŻYTKOWANIE GÓRNICZE Z TYTUŁU PODZIEMNEGO
BEZZBIORNIKOWEGO MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI
1. PODSTAWA I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
a. Wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego z tytułu podziemnego bezzbiomikowego
magazynowania substancji płatne co roku stanowi udział procentowy wyliczonej wartości części
górotworu przeznaczonej na magazyn.
b. Wartość części górotworu przeznaczonej na magazyn wylicza się według wzoru:
W = Q*c
W- wartość części górotworu przeznaczonej na magazyn
Q- pojemność czynna przeznaczona do magazynowania wyrażona w tys. m3 (dla gazu)
lub w t (dla substancji ciekłych i pozostałych)
c - cena jednostkowa (określona w zał. 1).
c. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego stanowi od 0,25 % (procent) do 15 % (procent) wyliczonej wartości części górotworu przeznaczonej na magazyn, przy czym:
- dla gazu - 15% wyliczonej wartości części górotworu przeznaczonej na magazyn,
- dla substancji ciekłych - 0,25% wyliczonej wartości części górotworu przeznaczonej
na magazyn,
- dla substancji pozostałych - 1% wyliczonej wartości części górotworu przeznaczonej
na magazyn.
d. Jeśli wynagrodzenie jest ustalane dla podmiotu, który ma ustanowione użytkowanie górnicze
na innego rodzaju działalność w tym obszarze, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 50 %.
2. SPOSÓB UISZCZANIA WYNAGRODZENIA
a. Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego jest uiszczane corocznie w złotych
polskich przez cały okres obowiązywania użytkowania górniczego. Wynagrodzenie uiszcza się
za pierwszy rok użytkowania (liczony jako kolejne następujące po sobie 12 miesięcy), w terminie
30 dni od daty zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego (z góry), a za kolejne lata
obowiązywania w terminie 12 miesięcy od daty wymagalności poprzedniego wynagrodzenia,
z uwzględnieniem waloryzacji, z zastrzeżeniem lit. d.
b. Jeżeli użytkowanie górnicze nie obejmuje całego roku (liczonego jako kolejne następujące
po sobie 12 miesięcy), użytkownik górniczy uiszcza wynagrodzenie liczone proporcjonalnie
w stosunku do ilości miesięcy w danym roku obowiązywania użytkowania górniczego,
z zaokrągleniem w górę do pełnych miesięcy.
c. Kopie dowodów uiszczonego wynagrodzenia przedsiębiorca przesyła organowi koncesyjnemu
w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania
górniczego.
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d. W przypadku, kiedy termin płatności zapada w okresie od dnia 1 stycznia danego roku
do dnia I marca danego roku wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie
do dnia 1 marca danego roku, z uwagi na ruchomy czas publikowania ogłoszenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” średniorocznych
wskaźników towarów i ushig konsumpcyjnych.
e. Wynagrodzenie wynikające z umowy/aneksu do

umowy w przypadku podziemnego

bezzbiornikowego magazynowania substancji nie podlega waloryzacji, w przypadku kiedy termin
płatności zapada odpowiednio w roku zawarcia umowy/aneksu do umowy ustanawiającej
użytkowanie górnicze.
f. Jednorazową zapłatę łącznej sumy wynagrodzenia za wszystkie lata wskazane w umowie lub
w aneksie do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego uiszcza się z góry w terminie 30
dni od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
W przypadku kiedy termin płatności zapada odpowiednio w roku zawarcia umowy lub aneksu
do umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze wynagrodzenie to nic podlega waloryzacji.
W przypadku, kiedy termin płatności zapada w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia
1 marca danego roku wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie do dnia
1 marca danego roku, z uwagi na ruchomy czas publikowania ogłoszenia przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” średniorocznych wskaźników
towarów i usług konsumpcyjnych.
2. ZWIĘKSZENIE PRZESTRZENI OBJĘTEJ UŻYTKOWANIEM GÓRNICZYM
W razie zwiększenia przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym z tytułu podziemnego
bezzbiornikowego magazynowania substancji organ koncesyjny ustala w aneksie do umowy
lub w nowej umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego dodatkowe wynagrodzenie
za użytkowanie zwiększonej części przestrzeni, obliczane zgodnie z ust. 1 niniejszego rozdziału.
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V) WYNAGRODZENIE ZA UŻYTKOWANIE GÓRNICZE Z TYTUŁU PODZIEMNEGO
SKŁADOWANIA ODPADÓW
1. PODSTAWA 1 WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
a. Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego z tytułu podziemnego składowania
odpadów płatne co roku stanowi udział procentowy wyliczonej wartości części górotworu
przeznaczonej do podziemnego składowania odpadów.
b. Wartość części górotworu przeznaczonej do podziemnego składowania odpadów wylicza się

według wzoru:
W = Q*c
W- wartość części górotworu przeznaczonej do podziemnego składowania odpadów
Q- pojemność wyrażona w t
c - cena jednostkowa (określona w zał. 1).
c. Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego stanowi od 1,5% (procent) do 25% (procent) wyliczonej wartości części górotworu przeznaczonej do podziemnego
składowania odpadów, przy czym:
-

dla odpadów niebezpiecznych - 25% wyliczonej wartości części górotworu przeznaczonej
do podziemnego składowania,

-

dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - 2% wyliczonej wartości części górotworu
przeznaczonej do podziemnego składowania,

- dla odpadów obojętnych -1,5% wyliczonej wartości części górotworu przeznaczonej
do podziemnego składowania.
2. SPOSÓB UISZCZANIA WYNAGRODZENIA
a. Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego jest uiszczane corocznie w złotych
polskich przez cały okres obowiązywania użytkowania górniczego. Wynagrodzenie uiszcza się za
pierwszy rok użytkowania (liczony jako kolejne następujące po sobie 12 miesięcy), w terminie 30
dni od daty zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego (z góry), a za kolejne lata
obowiązywania w terminie 12 miesięcy od daty wymagalności poprzedniego wynagrodzenia,
z uwzględnieniem waloryzacji za rok poprzedni, z zastrzeżeniem lit. d.
b. Jeżeli użytkowanie górnicze nie obejmuje całego roku (liczonego jako kolejne następujące
po sobie 12 miesięcy), wynagrodzenie wylicza się proporcjonalnie w stosunku do ilości miesięcy
w danym roku obowiązywania użytkowania górniczego, z zaokrągleniem w górę do pełnych
miesięcy.
c. Kopie dowodów uiszczonego wynagrodzenia przedsiębiorca przesyła organowi koncesyjnemu w
terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego.
d. W przypadku kiedy termin płatności zapada w okresie od dnia 1 stycznia danego roku
w

do dnia 1 marca danego roku wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie
do dnia 1 marca danego roku, z uwagi na ruchomy czas publikowania ogłoszenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” średniorocznych
wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych.
e. Wynagrodzenie wynikające z umowy/aneksu do umowy w przypadku podziemnego składowania
odpadów nie podlega waloryzacji, w przypadku kiedy termin płatności zapada odpowiednio
w roku zawarcia umowy/aneksu do umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze.
f. Jednorazową zapłatę łącznej sumy wynagrodzenia za wszystkie lata wskazane w umowie lub
w aneksie do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego uiszcza się z góry w terminie 30
dni od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.
W przypadku kiedy termin płatności zapada odpowiednio w roku zawarcia umowy lub aneksu
do umowy ustanawiającej użytkowanie górnicze wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji.
W przypadku, kiedy termin płatności zapada w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia
1 marca danego roku wynagrodzenie uwzględniające waloryzację uiszcza się w terminie do dnia
1 marca danego roku, z uwagi na ruchomy czas publikowania ogłoszenia przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” średniorocznych wskaźników
towarów i usług konsumpcyjnych.
3. ZWIĘKSZENIE PRZESTRZENI OBJĘTEJ UŻYTKOWANIEM GÓRNICZYM
W razie zwiększenia przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym z tytułu podziemnego składowania
odpadów organ koncesyjny ustala w aneksie do umowy lub w nowej umowie o ustanowieniu
użytkowania górniczego dodatkowe wynagrodzenie za użytkowanie zwiększonej części przestrzeni,
obliczane zgodnie z ust. 1 niniejszego rozdziału.
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VI) SPECJALNE

WYNAGRODZENIE

GÓRNICZEGO

ZA

USTANOWIENIE

Z TYTUŁU PIERWSZEŃSTWA DO

UŻYTKOWANIA

UZYSKANIA

KONCESJI

NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁOŻA
Dopuszcza się możliwość naliczenia wynagrodzenia za okres od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu
użytkowania górniczego do dnia uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
Wynagrodzenie, określa się tak jak w rozdziale II niniejszych Zasad, z tym, że ograniczone jest ono
tylko do części stałej wynagrodzenia (rozdział II ust. 2).
W przypadku złóż węglowodorów wartość użytkową wylicza się zgodnie ze wzorem, o którym mowa
w rozdziale II ust. 2 lit. b niniejszych zasad. Wąrtość wskaźnika rj określa się na 1.
W przypadku kopalin stałych wynagrodzenie za okres od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu
użytkowania górniczego do dnia uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oblicza się
według wzoru określonego poniżej:
Wartość użytkową złoża określa się według wzoru:
W = Q*c*r|
W - wartość użytkowa złoża,
Q - wielkość zasobów bilansowych określonych w decyzji zatwierdzającej
dokumentację geologiczną złoża (lub zawiadomieniu ojej przyjęciu),
c - cena jednostkowa kopaliny (określona w zał. 1),
Tl = 0,5.

2t

Zal. 1
Dane do naliczania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania
kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego
składowania odpadów
Rodzaj kopaliny/rodzaj działalności

Jednostka
miary

Cena

jednostkowa

Uwagi

(zł.)

Anhydryty
Gaz ziemny wysokometanowy
Gaz ziemny pozostały
Metan ze złóż węgla kamiennego
Gipsy
Kamienie szlachetne
Ropa naftowa
Rudy cynkowo-ołowiowe
Rudy miedzi
Rudy pierwiastków promieniotwórczych
Siarka rodzima
Sól kamienna (oraz sól potasowa
i potasowo-magnezowa)
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny

84
138
87

t

132

t

l

250
50

Przemysłowe
wydobywalne
wydobywalne
przemysłowe
przemysłowe
wydobywalne
wydobywalne
przemysłowe
przemysłowe
przemysłowe
przemysłowe
przemysłowe (metoda otworowa)
przemysłowe (metoda podziemna)
przemysłowe
przemysłowe

węglowodory

t

40

przemysłowe

Pozostałe części górotworu przeznaczone
do podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania gazu
Pozostałe części górotworu przeznaczone
do podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji ciekłych
i pozostałych
Pozostałe części górotworu przeznaczone
do podziemnego składowania odpadów

tys. m3

10

l

10

t

10

tys.m3

tys.m
tys.m3
t
i

97

35
200
1300

kg
l

150
200

t
(

kg

40

i

100
12

Kopaliny w obszarach morskich inne niż

Osoba uprawniona do podpisania dokumentu: Minister Środowiska
Pan Maciej H. Grabowski
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