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PRAWNE PROCEDURY POST POWANIA DLA UZYSKANIA KONCESJI 

NA ODKRYWKOW! EKSPLOATACJ  Z"Ó#

LEGAL PROCEDURES CONCERNING OBTAINING THE LICENCE FOR EXTRACTION

OF MINERAL DEPOSITS USING OPEN CAST METHOD
  

  Ryszard Uberman, Anna Ostr ga - Wydzia! Górnictwa i Geoin"ynierii,

  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 W artykule przedstawione zosta y procedury prawne zmierzaj!ce do uzyskania koncesji na odkrywkow! eksploatacj" z ó# 
kopalin. Przedstawiono aspekty warunkuj!ce uzyskanie koncesji na eksploatacj" z ó#, z których najistotniejszymi s! posiada-
nie informacji geologicznej i uj"cie inwestycji górniczej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Bior!c pod 
uwag" te uwarunkowania oraz rodzaj eksploatowanej kopaliny (fakt czy jej eksploatacja jest czy nie jest celem publicznym) 
w artykule przedstawiono trzy scenariusze post"powania. 

 Legal procedures concerning obtaining the licence for extraction of mineral deposits using open cast method were pre-
sented in this article. The conditions of licence obtaining, of which the most important are being in possession of geological 
information and establishing mining investment in the local land use plan were described. Taking those conditions into account 
as well as kind of mineral (extraction of some minerals is public aim investment) three scenarios of legal action were presented 
in the article.

Wprowadzenie

 Jednym z najistotniejszych czynników determinuj cych 

mo!liwo"# zagospodarowania z$ó! kopalin s  ustalenia studium 

uwarunkowa% i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(suikzp) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego (mpzp) gminy. Niestety, ale zarówno przepisy prawa jak 

i praktyka planistyczna nie sprzyjaj  ani ochronie z$ó! kopalin 

przed zabudow  powierzchni terenu nad z$o!ami, ani te! nie 

preferuj  inwestycji górniczych.

 Ponadto budowa nowej kopalni, podobnie jak realizacja 

wielu innych inwestycji napotyka si& cz&sto z oporem spo$e-

cze%stwa. Obowi zuj ce prawo, w szczególno"ci ustawa o udo-

st&pnianiu informacji o "rodowisku i jego ochronie, udziale 

spo$ecze%stwa w ochronie "rodowiska oraz o ocenach oddzia$y-

wania na "rodowisko umo!liwia spo$ecze%stwu uczestniczenie 

w podejmowaniu decyzji. Mo!liwo"# ta cz&sto wykorzystywana 

jest nie do wyra!ania konstruktywnych uwag i opinii lecz do 

blokowania inwestycji, zw$aszcza takich jak budowa kopalni, 

która wi !e si& ze znacznymi przekszta$ceniami "rodowiska. 

Powodzenie inwestycji górniczej w du!ym stopniu zale!y rów-

nie! od w$adz lokalnych, w gestii których jest uchwalenie lub 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

b&d cego podstaw  dla uruchomienia inwestycji. 

 Jednocze"nie obowi zuj ce prawodawstwo preferuje nie-

które inwestycje, umieszczaj c je na li"cie celów publicznych 

zawartej w ustawie o gospodarce nieruchomo"ciami. W odnie-

sieniu do odkrywkowej dzia$alno"ci górniczej tak  inwestycj  

jest wydobywanie w&gla brunatnego. Uznanie eksploatacji 

w&gla brunatnego za cel publiczny stwarza szerszy wachlarz 

mo!liwo"ci dla uzyskania koncesji na jego eksploatacj&.  

 W artykule przedstawiono kilka scenariuszy post&powania 

dla uzyskania koncesji na eksploatacj& kopalin metod  odkryw-

kow , które u$atwi  jej uzyskanie. Dla opracowania scenariuszy 

istotne znaczenie ma rodzaj kopaliny, a co za tym idzie, czy jej 

eksploatacja jest celem publicznym oraz ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, je"li takim obj&ty jest 

teren ze z$o!em. W zwi zku z powy!szym przedstawi# mo!na 

nast&puj ce scenariusze post&powania:

1. wprowadzenie inwestycji polegaj cej na eksploatacji ko-

palin do mpzp – dla wszystkich kopalin,

2. wprowadzenie do mpzp inwestycji celu publicznego po-

legaj cej na eksploatacji kopalin na podstawie koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego kraju i zadanie rz dowe 

– tylko dla w&gla brunatnego,

3. uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

– tylko dla w&gla brunatnego.

Podstawy prawne dla uzyskania koncesji 

 Procedury post&powania dotycz ce uzyskania koncesji na 

zagospodarowanie z$ó! eksploatowanych metod  odkrywkow  

zdeterminowane s  przepisami wielu aktów prawnych, s  to:

• Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z pó'n. zm.),

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 

Nr 16, poz. 93 z pó'n. zm.), 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górni-

cze (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z pó'n. 

zm.) - pgig, 

• Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego 

charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.

U. Nr 97, poz. 1051 z pó'n. zm.),

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nierucho-

mo"ciami (tekst jedn. z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603 

z pó'n. zm.),

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony "rodowiska 

(tekst jedn. z 2008 r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z pó'n. zm.),

• Ustawa z dnia 3 pa'dziernika 2008 r. o udost&pnianiu infor-

macji o "rodowisku i jego ochronie, udziale spo$ecze%stwa 

w ochronie "rodowiska oraz o ocenach oddzia$ywania na 

"rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pó'n. zm.)

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó'n.  
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zm.) – uopizp,

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia$alno"ci 

gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807, z pó'n. zm.).

Poza wymienionymi ustawami uwzgl&dni# nale!y równie! 

szereg rozporz dze%.

Dla przebiegu procedur post&powania istotne znaczenie w 

szczególno"ci maj :

• prawa w$asno"ci z$o!a, 

• czy kopalina zalegaj ca w z$o!u jest kopalin  pospolit  czy 

podstawow ,

• czy z$o!e mo!e by# zaliczone do strategicznych zasobów 

naturalnych kraju, 

• czy zagospodarowanie z$o!a jest realizacj  celu publicznego. 

 Z przywo$anych wcze"niej aktów prawa wynika, !e z$o!a 

eksploatowane metod  odkrywkow  s  cz&"ci  sk$adow  nie-

ruchomo"ci gruntowej, a zatem zgodnie z zapisami Kodeksu 

Cywilnego stanowi  w$asno"# w$a"ciciela nieruchomo"ci (art. 

47 Kodeksu Cywilnego oraz art. 7, ust. 1 pgig). Nie zachodzi 

wobec tego potrzeba ubiegania si& o u!ytkowanie górnicze, co 

tyczy tylko z$ó! b&d cych w$asno"ci  Skarbu Pa%stwa. Sytuacja 

ta zmieni si&, je"li projekt nowej ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze zostanie uchwalony w formie w jakiej zosta$ zapro-

ponowany. Zgodnie bowiem z art. 10, ust. 1 projektu ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze z 7 listopada 2008 r. niektóre 

kopaliny eksploatowane metod  odkrywkow , jak w&giel bru-

natny, gipsy i anhydryty, obj&te zostan  w$asno"ci  górnicz , 

do której prawo przys$ugiwa# b&dzie Skarbowi Pa%stwa. 

 Przed uzyskaniem koncesji na eksploatacj& kopalin metod  

odkrywkow  inwestor musi wykaza# si& prawem do nieru-

chomo"ci zalegaj cych nad z$o!em lub jego przyrzeczeniem, 

a dowód spe$nienia tego obowi zku musi do$ czy# do wniosku 

koncesyjnego. Odst&pstwo od tej zasady przys$uguje w przy-

padku ubiegania si& o koncesj& na eksploatacj& w&gla brunatne-

go. Od 2004 r., w zwi zku z nowelizacj  ustawy o gospodarce 

nieruchomo"ciami, poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywa-

nie i sk$adowanie w&gla brunatnego wydobywanego metod  

odkrywkow , tak samo jak kopalin stanowi cych w$asno"# 

Skarbu Pa%stwa zalicza si& do celów publicznych (art. 6, pkt 

8). Zapis tego artyku$u u$atwia pozyskiwanie nieruchomo"ci ze 

z$o!ami w&gla brunatnego w celu ich eksploatacji, bowiem art. 

21, ust. 2  Konstytucji daje mo!liwo"# skorzystania z instytucji 

wyw$aszczenia w przypadku realizacji celów publicznych.

Etapy i scenariusze post powania dla uzyskania koncesji

 Analizuj c stosowne przepisy prawa odno"nie koncesji 

na rozpoznawanie i wydobywanie z$ó! metod  odkrywkow  

wyró!ni# mo!na dwa etapy, a mianowicie:

I. Etap poprzedzaj cy przygotowanie wniosku o kon-

cesj& na wydobywanie kopalin.

II. Etap przygotowania i z$o!enia wniosku na wydoby-

wanie kopalin.

 Dla przedsi&biorcy inwestuj cego w przemys$ wydobyw-

czy istotne jest pozyskanie prawa do wydobywania kopaliny, 

co zapewnia mu koncesja, st d te! podstawowe czynno"ci 

skierowane b&d  na jej uzyskanie. W procedurze zmierzaj cej 

do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin ze z$ó! new-

ralgiczne znaczenie maj  dwa warunki:

• dysponowanie prawem do informacji geologicznej,

• uwzgl&dnienie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczenia terenu nad z$o!em i w jego 

otoczeniu na dzia$alno"# wydobywcz , b d' w przypadku 

jego braku, ale tyko dla z$ó! w&gla brunatnego, wydanie 

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Z tego te! wzgl&du na etapie poprzedzaj cym przygotowanie 

wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, przed-

si&biorca powinien wej"# w posiadanie informacji geologicznej 

oraz zapewni# w mpzp przeznaczenie terenu ze z$o!em na dzia-

$alno"# górnicz  lub uzyska# decyzj& o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

 W sprawie uzyskania praw do informacji geologicznej 

mog  wyst pi# dwie mo!liwo"ci:

a. je"li z$o!e zosta$o udokumentowane w wystarczaj cej 

do projektowania zagospodarowania dok$adno"ci 

– uzyskanie za wynagrodzeniem prawa do informacji 

geologicznej (art. 47, ust. 2a). Najcz&"ciej dysponen-

tem dokumentacji geologicznej jest Skarb Pa%stwa, 

poniewa! dokumentacje geologiczne z$ó! niezago-

spodarowanych wykonane zosta$y przed wieloma 

laty przez Þrmy pa%stwowe, a wi&c Pa%stwo jest ich 

w$a"cicielem;

b. je"li z$o!e nie zosta$o, albo zosta$o udokumentowane 

w kategoriach nie wystarczaj cych dla opracowania 

projektu zagospodarowania z$o!a w celu ubiegania 

si& o koncesj& na wydobywanie, przedsi&biorca 

powinien wykona# projekt prac geologicznych i wy-

st pi# z wnioskiem o koncesj& na rozpoznanie z$o!a. 

Zgodnie z art. 47 ust. 3 pgig przedsi&biorcy, który udo-

kumentowa$ z$o!e, a dokumentacja zosta$a przyj&ta 

bez zastrze!e%, przys$uguje prawo do dysponowania 

informacj  geologiczn  przez okres 5-ciu lat.

 Zachodzi zatem potrzeba uzyskania przez inwestora praw 

do informacji geologicznych poprzez ich nabycie za wyna-

grodzeniem lub wykonanie prac geologicznych zmierzaj cych 

do udokumentowania z$o!a. Procedury zwi zane z pracami 

geologicznymi przedstawione zosta$y na rysunkach 1 – 3. 

 Po wykonaniu przedstawionych na schematach (rys. 1 

– 3) czynno"ci inwestor, jako !e poniós$ koszt wykonania prac 

geologicznych ma wy$ czne prawo do nieodp$atnego wykorzy-

stywania uzyskanych w ich wyniku informacji geologicznych 

w celu wykonywania dzia$alno"ci regulowanej ustaw , a wi&c 

na wydobywanie kopaliny ze z$o!a. 

 Zatem, kontynuacj  przedstawionej procedury zmierzaj cej 

do udokumentowania z$o!a kopaliny b&dzie procedura przed-

stawiona na schemacie dotycz cym ubiegania si& o koncesj& 

na wydobywanie kopalin metod  odkrywkow  (rys.4).

 W drugiej sprawie jaka obok prawa do informacji geo-

logicznej warunkuje udzielenie koncesji jest wprowadzenie 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

do studium uwarunkowa% i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy projektowanej inwestycji i ustalenie 

przeznaczenia potrzebnego terenu na cele odkrywkowego 

wydobywania kopaliny. Jest to warunek wynikaj cy z art. 16, 

ust. 5 pgig stanowi cego, !e udzielenie koncesji na wydoby-

wanie kopaliny wymaga uzgodnienia z w$a"ciwym wójtem, 

burmistrzem lub prezydentem miasta, a uzgodnienie nast&puje 

na podstawie mpzp, a w przypadku jego braku na podstawie 

suikzp gminy. Post&powanie w tej kwestii mo!na przeprowadzi# 

wed$ug nast&puj cych kroków:

1) Inwestor w pierwszej kolejno"ci powinien sprawdzi# czy 

interesuj ce go z$o!e (jego granice) je"li zosta$o udokumen-

towane, jest uwzgl&dnione w suikzp oraz w miejscowym 
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Rys. 1  Procedura post&powania dla uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z$ó!

Rys. 2.  Schemat post&powania dla prowadzenia prac geologicznych
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planie zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 48 

pgig oraz art. 10, ust. 1, pkt. 11 uopizp). Uwzgl&dnianie 

granic z$o!a kopaliny w suikzp gminy nie jest to!same 

z przeznaczeniem terenu pod dzia$alno"# górnicz . Dopiero 

zmiana przeznaczenia terenu oraz okre"lenie sposobu zago-

spodarowania i warunków zabudowy terenu, co nast&puje 

w mpzp gminy, stanowi podstaw& dla wy$ czenia terenów 

z dotychczasowego u!ytkowania i realizacji inwestycji.

2) Inwestor powinien równie! sprawdzi#, czy przedmiotowe 

z$o!e nie zalega w granicach lub w bezpo"rednim s siedztwie 

chronionych obszarów przyrodniczych, w tym utworzonych 

lub projektowanych obszarów sieci Natura 2000, co mo!e 

wyklucza#, albo utrudnia# zagospodarowanie z$o!a. 

 Nale!y zauwa!y#, !e w my"l art. 16, ust. 5 pgig dla uzyska-

nia koncesji na wydobywanie kopaliny wystarczaj ce jest jej 

uzgodnienie przez w$a"ciwego wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta na podstawie suikzp gminy, ale ustalenie warunków 

zagospodarowania i zabudowy terenu nast&puje z zasady na 

podstawie ustale% mpzp (art. 14 uopizp). Wy$ czenie gruntów 

z dotychczasowego u!ytkowania mo!e nast pi# wy$ cznie na 

podstawie ustale% mpzp gminy.

 Z wnioskiem do rady gminy o wprowadzenie planowanej 

inwestycji do suikzp gminy wyst&puje inwestor (przedsi&bior-

ca), który powinien do$ czy# do wniosku niezb&dne do wprowa-

dzenia informacje (zwykle jest to koncepcja zagospodarowania 

z$o!a oraz raport o oddzia$ywaniu planowanej inwestycji na 

"rodowisko). Post&powanie w sprawie uchwalenia studium jak 

i mpzp reguluj  przepisy ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym. Jest to typowy sposób post&powania 

dla ubiegania si& o koncesj& na wydobywanie kopalin, przed-

Rys. 3. Schemat post&powania dla dokumentowania z$o!a

stawiony w scenariuszu I „Procedura wprowadzenia do mpzp 

inwestycji polegaj cej na eksploatacji z$ó! kopalin”. W zasadzie 

od ustale% studium albo mpzp zale!y czy inwestor b&dzie móg$ 

realizowa# planowan  inwestycj&. 

 Zwykle realizacja powy!ej opisanego scenariusza napo-

tyka w przypadku inwestycji górniczej na opory spo$ecze%-

stwa, co prowadzi niekiedy do negatywnych dla górnictwa 

ustale% planistycznych. W niektórych jednak przypadkach 

(realizacja celu publicznego), uwzgl&dniaj c przepisy art. 6, 

pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomo"ciami stanowi cego, 

!e wydobywanie w&gla brunatnego metod  odkrywkow  jest 

celem publicznym, koncesj& na jego wydobycie mo!na uzyska# 

stosuj c "cie!k& post&powania zgodn  ze scenariuszem II „Pro-

cedura post&powania dla wprowadzenia do mpzp inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu krajowym polegaj cej na eksploatacji ko-

palin poprzez koncepcj& przestrzennego zagospodarowania kraju 

i zadanie rz dowe” oraz scenariuszem III „Procedura doj"cia do 

post&powania koncesyjnego przez ustalenie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego”,  przedstawionymi na rysunkach 5 i 6.  

Scenariusze post powania

 Wskazane w poprzednich podrozdzia$ach kroki post&po-

wania mo!na uj # w scenariusze post&powania przedstawione 

na kolejnych schematach (rys. 4 – 6).

 Scenariusz I „Procedura wprowadzenia do mpzp inwestycji 

polegaj cej na eksploatacji z$ó! kopalin” realizowany mo!e by# 

w odniesieniu do wszystkich rodzajów kopalin w sytuacji kiedy 

dzia$alno"# polegaj ca na ich eksploatacji nie jest uj&ta w mpzp 

lub taki plan nie istnieje oraz przy za$o!eniu, !e samorz dy 

lokalne akceptuj  tak  dzia$alno"#.  
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 Scenariusz II – „Procedura post&powania dla wprowadzenia 

do mpzp inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym po-

legaj cej na eksploatacji kopalin poprzez koncepcj& przestrzen-

nego zagospodarowania kraju i zadanie rz dowe”, stosowany 

mo!e by# w przypadku, gdy eksploatacja kopaliny jest celem 

publicznym, a wi&c dla kopalin eksploatowanych metod  od-

krywkow , jest to aktualnie tylko w&giel brunatny. Inicjatorem 

post&powania przedstawionego schematycznie na rysunku 5  jest 

inwestor, który podejmuje dzia$ania zmierzaj ce do wpisania 

do koncepcji krajowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego planowanej inwestycji jako inwestycji celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym – krajowym. Koncepcj& krajowego 

planu opracowuje minister w$a"ciwy ds. rozwoju regionalnego. 

Uzasadnieniem dla zakwaliÞkowania planowanej inwestycji 

i zagospodarowania z$o!a w&gla brunatnego mo!e by# np. do-

kument rz dowy (resortowy) dotycz cy polityki energetycznej 

kraju przewiduj cy w perspektywie do 2030 r. zagospodarowanie 

nowych z$ó! w&gla brunatnego jako cel strategiczny polityki 

energetycznej Pa%stwa. Wskazane jest do$ czenie do wniosku 

stanowiska resortu (Gospodarki) odpowiedzialnego za polityk& 

energetyczn  kraju, !e planowana inwestycja realizowa# b&dzie 

cel strategiczny jakim jest bezpiecze%stwo energetyczne kraju.

Rys. 4.  Procedura post&powania dla uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny metod  odkrywkow  

Scenariusz I

 Zaakceptowanie koncepcji przestrzennego zagospoda-

rowania kraju przez Rz d i Sejm RP stanowi podstaw& dla 

sporz dzenia programu zawieraj cego zadania rz dowe s$u! ce 

realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

Program sporz dza minister w$a"ciwy ds. gospodarki. Na 

podstawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

oraz programu rz dowego (resortowego) minister w$a"ciwy 

ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

(minister infrastruktury) sk$ada wniosek do marsza$ka wo-

jewództwa o wprowadzenie programu rz dowego do planu 

zagospodarowania województwa. Je"li planowana inwestycja 

stanowi realizacj& celu publicznego nie o znaczeniu krajowym, 

ale ponadlokalnym (dla województwa), post&powanie mo!na 

rozpocz # od z$o!enia wniosku bezpo"rednio do marsza$ka 

województwa o umieszczenie tej inwestycji w wojewódzkim 

planie zagospodarowania przestrzennego.

 Po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania prze-

strzennego województwa, ustalenia tego planu dotycz ce realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wprowa-

dza si& do studium uwarunkowa% i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, a nast&pnie do mpzp gminy zgodnie 

z procedur  planowania przestrzennego okre"lon  w ustawie 
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nym, w przypadku braku mpzp inwestycja celu publicznego 

mo!e by# lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. Procedura doj"cia do post&powa-

nia koncesyjnego przez ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego realizowana w oparciu o ustaw& o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawiona zosta$a na 

schemacie (rys. 6). Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego umo!liwia rozpocz&cie procedury 

koncesyjnej na eksploatacj& kopaliny.

Wnioski

 Obowi zuj ce przepisy prawa pozwalaj  na realizacj& 

ró!nego rodzaju scenariuszy post&powania zmierzaj cych do 

uzyskania koncesji na eksploatacj& z$ó! kopalin. Zró!nicowanie 

scenariuszy wynika z nast&puj cych faktów:

- w$asno"ci z$ó! kopalin,

- uznania eksploatacji z$ó! za cel publiczny,

- akceptowalno"ci inwestycji polegaj cej na eksploatacji 

z$ó! przez samorz d i spo$eczno"# lokaln . 

 Z dotychczasowej praktyki wynika, !e wprowadzenie do 

mpzp inwestycji polegaj cej na eksploatacji z$ó! kopalin jest 

Scenariusz II

Rys. 5.  Procedura post&powania dla wprowadzenia do mpzp inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym polegaj cej na 

eksploatacji kopalin poprzez koncepcj& przestrzennego zagospodarowania kraju i zadanie rz dowe

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nast&puje 

to po uprzednim uzgodnieniu terminu realizacji tej inwestycji 

pomi&dzy marsza$kiem województwa a wójtem, burmistrzem 

albo prezydentem miasta. W sytuacji nie wywi zania si& z tego 

obowi zku wojewoda wzywa rad& gminy do wprowadzenia inwe-

stycji celu publicznego do mpzp, a po bezskutecznym wezwaniu 

sam sporz dza mpzp albo jego zmian& w zakresie koniecznym dla 

mo!liwo"ci realizacji inwestycji celu publicznego.

 Opisany sposób post&powania zapewnia przede wszystkim 

ochron& powierzchni terenu nad z$o!em przed u!ytkowaniem 

(zabudow ) na inne cele, które uniemo!liwi$yby albo mocno 

komplikowa$y pó'niejsze górnicze zagospodarowanie z$o!a. 

Otwiera te! drog& do ubiegania si& o koncesj& na wydobycie w&gla 

brunatnego zgodnie z procedur  regulowan  przepisami pgig.

 Scenariusz III – „Procedura doj"cia do post&powania 

koncesyjnego przez ustalenie lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego”, podobnie jak scenariusz II stosowany mo!e by# 

w przypadku, gdy inwestycja dotyczy realizacji celu publicz-

nego, a wi&c eksploatacji z$ó! w&gla brunatnego i jednocze"nie 

teren przewidywanej inwestycji nie jest obj&ty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie bowiem 

z art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
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Rys. 6. Procedura doj"cia do post&powania koncesyjnego przez ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

najtrudniejszym zadaniem, jednocze"nie przepisy prawne w 

odniesieniu do z$ó!, których eksploatacja nie jest celem publicz-

nym nie przewiduj  alternatywnych post&powa% zmierzaj cych 

do uzyskania koncesji. W przypadku z$ó! maj cych strategiczne 

znaczenia dla gospodarki kraju, takich jak w&giel brunatny, 

Scenariusz III

istniej  dodatkowe mo!liwo"ci, z których najpewniejsz  cho# 

najbardziej skomplikowan , jest wprowadzenie inwestycji do 

koncepcji krajowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

co zapewnia ochron& terenów ze z$o!ami przed innym ni! 

górnicze zainwestowanie.
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