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Jakie opłaty w u żytkowaniu górniczym?
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Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze 1 stycznia br. Ministerstwo Środowiska zmieniło zasady 
ustalania wysokości opłaty pobieranej z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie prawa użytkowania górniczego. 

Warto więc przybliżyć tę problematykę, która pozostaje niezmiernie istotna z punktu widzenia funkcjonowania branży wydobywczej.

- Zasadą jest, że opłata podstawowa za użytkowanie górnicze jest uiszczana corocznie, do końca lutego każdego roku obowiązywania użytkowania  
górniczego za rok poprzedni, natoimiast kopię dowodów wniesionych opłat przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie do dnia 15 marca każdego roku 
- zaznacza Anna Piotrowska, prawnik w Kancelarii Prawnej Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.  
 
Działalność poszukiwawcza i rozpoznawcza 
 
- Wysokość opłaty rocznej (podstawowej) ustala minister środowiska i nie jest ona podawana do wiadomości publicznej, nie jest stała dla wszystkich 
przedsiębiorstw i jest całkowicie zależna od uznania ministra środowiska - mówi Anna Piotrowska. - Ministerstwo nie podało  
również tego, jakimi kryteriami kieruje się ustalając taką opłatę, co jest o tyle niepokojące, że w przypadku niektórych koncesji stawki tej opłaty wzrosły nawet 
dziesięciokrotnie w porównaniu z opłatami uiszczanymi według poprzednich zasad.  
 
W przypadku woli przedłużenia umowy o ustanowienie użytkowania górniczego zastosowanie mają bardziej złożone scenariusze, które zakładają podwyższoną 
kwotę opłaty podstawowej. Jej wysokość uzależniona jest od powodów przedłużenia: inny jest mechanizm jej wyliczania w przypadku opóźnienia, a inny, kiedy 
przedsiębiorca będzie chciał wykonać dodatkowe prace i to będzie powodem przedłużenia. - W obu sytuacjach należna będzie także dodatkowo podwyższona 
opłata związana z niezwolnieniem części pierwotnego obszaru objętego użytkowaniem górniczym - zaznacza Anna Piotrowska. - Z tak uregulowanego 
mechanizmu kształtowania opłat można wnioskować, że przedłużając umowę o ustanowienie użytkowania górniczego będzie można jednocześnie ją zmienić 
poprzez zawężenie obszaru działalności.  
 
Opłaty za przedłużenie różnią się także w zależności od rodzaju działalności (poszukiwanie, rozpoznawanie albo obie te działalności łącznie, albo  
wydobywanie minerałów) oraz rodzaju kopaliny (inne opłaty dla węglowodorów).  
 
Działalność wydobywcza  
 
Opłata z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego składa się z dwóch części: stałej i zmiennej. Podobnie, jak w przypadku działalności  
poszukiwawczej, część stała nie jest podawana do wiadomości publicznej i wiadomo tylko, że jest zależna od wyliczonej wartości złoża.  
 
Opłata zmienna stanowi procent opłaty eksploatacyjnej. Stawki opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych kopalin określone są  
w załączniku do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z ujawnioną przez Ministerstwo Środowiska informacją, Ministerstwo stosuje  
następujące stopy procentowe dla obliczania opłaty zmiennej:  
 
- 10 proc. opłaty eksploatacyjnej za dany rok dla węgla kamiennego;  
- 30 proc. opłaty eksploatacyjnej za dany rok dla węgla brunatnego, złóż gipsu i anhydrytu, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli kamiennej  
i siarki, metanu występującego jako kopalina towarzysząca, rud pierwiastków promieniotwórczych  
- 50 proc. opłaty eksploatacyjnej za dany rok dla węglowodorów  
 
Całkowitą opłatę można zatem określić według następującego algorytmu:  
 
Opłata całkowita = opłata stała + x proc. opłaty eksploatacyjnej  
 
- Również za przedłużenie użytkowania górniczego związanego z wydobyciem ustalana jest podwyższona opłata z tego tytułu - podsumowuje Anna Piotrowska.  
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