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Na opracowywanych przez PIG-PIB arkuszach Mapy Geośrodowiskowej Polski od wielu już lat  prezentowane są rejony, w których prowadzona jest nieracjonalna gospodarka złożami. 
Sytuacja ta staje się coraz bardziej niepokojąca i powszechna od czasu nadania uprawnień do przyjmowania dokumentacji i udzielania koncesji na eksploatację organom administracji 
państwowej na poziomach powiatów.
Na posterze przedstawione zostały przykłady dzielenia dużych rejonów złożowych na bardzo małe obszary eksploatacji (straty kopaliny w filarach ochronnych), a także 
dokumentowania nowych złóż w obrębie już istniejących (często bez rozliczania ich zasobów), czy podejmowania eksploatacji na długo przed uzyskaniem wymaganej koncesji na 
wydobycie. Problemem jest także ogólna tendencja do nierozliczania zasobów na złożach po zakończeniu/zaniechaniu wydobycia. Obecnie uzyskiwane  są   coroczne, nie 
weryfikowane ze stanem rzeczywistym informacje przesyłane przez koncesjobiorców do prowadzonego w PIG-PIB systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski "MIDAS", 
które dotyczą ilości eksploatowanej kopaliny. Obserwowane są także przypadki, w których przedsiębiorcy nie zgłaszają wydobycia. 

II. Brak rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, nielegalne i 
niekontrolowane składowanie odpadów

ZŁOŻA PODLEGAJĄCE STAROŚCIE:
- Powierzchnia < 2ha,
- eksploatacja bez użycia materiałów strzałowych,
- wydobycie < 20 000 m3/rok.

Obowiązki Przedsiębiorcy w trakcie ubiegania się o koncesję:
- ustalenie warunków eksploatacji,
- określenie przewidywanego sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
- określenie kierunku rekultywacji obszaru złoża po zakończeniu wydobycia,
- informacja o planowanym okresie eksploatacji,
- informacja o sposobach zapobiegania negatywnym skutkom eksploatacji,
 W przeciwieństwie do koncesji wydawanej przez Marszałka województwa, koncesja starosty nie 
wymaga przedłożenia projektu zagospodarowania złoża, konieczne jest jednak pozytywne 
zaopiniowanie wniosku przez Marszałka.

Obowiązki Przedsiębiorcy po uzyskaniu koncesji:
- odprowadzenie opłaty eksploatacyjnej,
- coroczne wykonanie operatu ewidencyjnego, z zestawieniem zmian powstałych w złożu, na 
podstawie szacunkowych obliczeń, które weryfikowane są raz na trzy lata,
- dostarczenie do organu koncesyjnego oraz państwowej służby geologicznej informacji o 
zmianach zasobów w złożu.
- utworzenie funduszu na rzecz likwidacji zakładu górniczego; W przypadku prowadzenia 
wydobycia metodą odkrywkową opłatę wnosi się raz w roku w kwocie nie mniejszej niż 10% 
wysokości opłaty eksploatacyjnej.

I. Niszczenie dużego złoża poprzez dokumentowanie w jego 
obszarze małych złóż
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1984 rok - złoże Jeżewice  zostało udokumentowane w dwóch polach eksploatacyjnych
 o powierzchni 129,5 ha i zasobach  22 026 000 Mg.

W latach1984-2015 - udokumentowano w jego obrębie inne złoża, pomniejszając jego 
powierzchnię i zasoby.

2017 rok - złoże Jeżewice stanowi 8 odizolowanych od siebie pól, o łącznej powierzchni
50,6 ha i zasobach 9 070 731 Mg.

MGśP pl. A ark. Mszczonów 595, Grójec 596; woj. 
mazowieckie, powiat grodziski, gmina Żabia Wola i 
powiat piaseczyński, gmina Tarczyn.

IV. Dokumentowanie złoża w 
złożu bez rozliczenia zasobów

V. Dzielenie dużego złoża na 
małe obszary eksploatacyjne

W granicach złoża Dąbrówka - I , udokumentowano złoże Dąbrówka - I1 bez sporządzenia 
dodatku rozliczającego zasoby złoża Dąbrówka - I.

Aktualnie w granicach złoża Dąbrówka - I znajduje się 6 obszarów eksploatacyjnych (6 obszarów i 
terenów górniczych), w granicach których wydobycie prowadzi ten sam Przedsiębiorca.

MGśP pl. A ark.:  Dynów 1024; woj. podkarpackie, 
powiat brzozowski, gmina Nozdrzec

III. Dzielenie dużego kompleksu surowcowego (obszar 
perspektywiczny na MGśP) na małe złoża

MGśP pl. A ark. Kurów 711, Markuszów 712; woj. 
lubelskie, powiat puławski, gmina Kurów i 
Markuszów

MGśP pl. A ark.:  Piła 313 i Czarnków 353; woj. 
wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianiecki, 
gmina Czarnków

1. Konieczność wprowadzenia zmian regulacji prawnych, mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie gospodarki złożami kopalin.

2. Ograniczenie możliwości dokumentowania nowych złóż w obrębie złóż udokumentowanych.

3. Przypisanie kompetencji Marszałkom zamiast Starostom przy wnioskach o kolejne dokumentowanie nowych złóż (< 2ha) w tej samej jednostce złożowej.

4. Sprawdzanie prawidłowości wykonanych dokumentacji złóż pod kątem formalno-prawnym przez państwową służbę geologiczną, które powinno poprzedzać możliwość
  ubiegania się o koncesję na wydobycie kopalin.

5. Objęcie przez państwową służbę geologiczną systemem kontroli i monitoringu obszarów objętych odkrywkową eksploatacją kopalin, przy użyciu nowoczesnych narzędzi
 (drony, analizy zdjęć satelitarnych). Kontrola taka powinna dotyczyć zarówno obszarów udokumentowanych złóż, jak i poza ich granicami. Weryfikacji powinny być
 poddawane także informacje przesyłane o prowadzonym wydobyciu. 
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