
Informacja o zmianach w formularzach 

Uprzejmie informujemy, Ŝe w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowej 

ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” uległy zmianie wzory formularzy  o zmianach zasobów złóŜ 

kopalin, a takŜe termin ich przesłania i adresaci.  

Dotychczasowe formularze OŚ-…, zbierane były w ramach badań statystyki publicznej, 
zgodnie z opracowywanym corocznie „Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
…” ustanowianym rozporządzeniem Rady Ministrów. Wzory formularzy sprawozdawczych i objaśnień 
określane były corocznie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.  

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązek sporządzania przez uŜytkowników złóŜ informacji o 

zmianach zasobów złoŜa kopaliny wynika z art. 101 pkt. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo 

geologiczne i górnicze”. Zgodnie z tym artykułem „przedsiębiorca sporzadza, na podstawie operatu 

ewidencyjnego, informacje o zmianach zasobów złoŜa kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 

15 marca, przekazuje ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej słuŜbie 

geologicznej”. Wzory informacji (formularzy) o zmianach zasobów złoŜa kopaliny określone zostały w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoŜa kopaliny (Dz. 

U. Nr 262, poz. 1568). 

Istotne zmiany we wzorach formularzy: 

- formularz OŚ-22 został zastąpiony formularzem Z-1:  
obecny formularz przeznaczony jest dla wszystkich złóŜ, dla których wykonany został Projekt 
Zagospodarowania ZłoŜa (PZZ) i określone zostały zasoby przemysłowe; ze strony 3 formularza 
usunięto tabelę na dane o odpadach, powstających w związku z eksploatacją złoŜa oraz tabelę na 
informacje o wodach kopalnianych; dodana została 5 strona (część dawnego formularza OŚ-21), na 
której naleŜy wpisać informacje o zasobach przemysłowych, zatwierdzonych w ostatnim PZZ lub 
dodatku do niego; 

- formularz OŚ-23 został zastąpiony formularzem Z-2 
obecny formularz przeznaczony jest dla tzw. „złóŜ starosty” – czyli złóŜ, na które koncesję 
eksploatacyjną wydał starosta właściwego miejscowo powiatu; formularz jest obecnie jednostronny - 
nie zawiera drugiej strony z tabelą na zasoby przemysłowe złoŜa, poniewaŜ dla „złóŜ starosty” nie ma 
obowiązku wykonywania PZZ i określania zasobów przemysłowych; tu takŜe (tak jak w formularzu 
opisanym powyŜej) usunięto tabelę na dane o odpadach, powstających w związku z eksploatacją złoŜa 
oraz tabelę na informacje o wodach kopalnianych; 

- formularz OŚ-25 został zastąpiony formularzem Z-3 
obecny formularz przeznaczony jest dla złóŜ ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla 
kamiennego; nowy formularz nie róŜni się w istotny sposób od poprzedniego formularza; 

- formularz OŚ-28 został zastąpiony formularzem Z-4 
obecny formularz przeznaczony jest, tak jak poprzedni, dla złóŜ wód leczniczych, wód termalnych i 
solanek; nowy formularz nie róŜni się w istotny sposób od poprzedniego formularza; istotne jest tylko, 
Ŝe jako nazwę złoŜa naleŜy wpisać nazwę obszaru górniczego (patrz – objaśnienia do formularza). 
 
Z pozostałych, dotychczasowych formularzy – OŚ-21 i OŚ-24, zrezygnowano. 
 
Uwaga ogólna: wszystkie odnośniki, występujące w formularzach i oznaczone kolejnym numerem, 
odsyłają do objaśnień dla danego formularza. 


