POLITYKA ENERGETYCZNA
Tom 13 G Zeszyt 2 G 2010
PL ISSN 1429-6675

Ryszard UBERMAN*

Prawo w³asnoœci i wartoœæ z³ó¿ wêgla brunatnego

STRESZCZENIE. Przedmiotem artyku³u jest aktualny stan prawny odnosz¹cy siê do prawa w³asnoœci
z³ó¿ kopalin, w tym z³ó¿ wêgla brunatnego, które jako czêœæ sk³adowa nieruchomoœci gruntowej s¹ w³asnoœci¹ w³aœciciela nieruchomoœci.
Przygotowywana ustawa Prawo geologiczne i górnicze zmieni status w³asnoœciowy z³ó¿
wêgla brunatnego, które jako w³asnoœæ górnicza bêd¹ nale¿a³y do Skarbu Pañstwa.
W nawi¹zaniu do praw w³asnoœci z³ó¿ wêgla brunatnego omówiono wynikaj¹ce z tego tytu³u
kwestie wartoœci z³ó¿ i sposoby ich szacowania.
Zwrócono uwagê na koniecznoœæ ustalania wartoœci wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze
na podstawie metody wyceny wartoœci rynkowej z³ó¿, tak jak to ma miejsce w przypadku z³ó¿
stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹ nieruchomoœci gruntowej.
S£OWA KLUCZOWE: wêgiel brunatny, prawo w³asnoœci, wartoœæ z³ó¿, wynagrodzenie za u¿ytkowanie górnicze

Wprowadzenie
Polska nale¿y do krajów zasobnych w z³o¿a wêgla brunatnego (oko³o 14 mld Mg
udokumentowanych zasobów bilansowych). Obecnie eksploatacja prowadzona jest sposobem odkrywkowym w piêciu kopalniach dostarczaj¹cych rocznie oko³o 60 mln Mg wêgla
do elektrowni o ³¹cznej mocy oko³o 9000 MW, produkuj¹cych 1/3 wytwarzanej w kraju
energii elektrycznej.
* Prof. zw. dr hab. in¿. – Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii AGH, Kraków; e-mail: uberman@agh.edu.pl
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W œwietle obowi¹zuj¹cego prawa z³o¿a wêgla brunatnego, w odró¿nieniu od z³ó¿ wêgla
kamiennego, s¹ w³asnoœci¹ w³aœciciela nieruchomoœci gruntowej i mog¹ byæ przedmiotem
obrotu rynkowego. Bêd¹ce w fazie legislacji nowe Prawo geologiczne i górnicze zmieni
status w³asnoœciowy z³ó¿ wêgla brunatnego, które jako tzw. w³asnoœæ górnicza nale¿eæ bêd¹
do Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku z tym nie bêd¹ mog³y byæ przedmiotem transakcji kupna-sprzeda¿y, a tylko przekazywane w u¿ytkowanie górnicze za wynagrodzeniem.
W warunkach gospodarki rynkowej z³o¿a kopalin s¹ obok kapita³u i pracy czynnikiem
produkcji i podlegaj¹ wycenie wartoœci.
Od pocz¹tku transformacji gospodarczo-spo³ecznej w Polsce (lata dziewiêædziesi¹te
XX wieku) problematyka w³asnoœci i wartoœci z³ó¿ kopalin nabiera³a coraz wiêkszego
znaczenia w ¿yciu gospodarczym kraju. Przedsiêbiorstwom podlegaj¹cym ró¿nego rodzaju
przekszta³ceniom b¹dŸ planuj¹cym inwestycje w przemyœle wydobywczym niezbêdna jest
znajomoœæ w³asnoœci i wartoœci tzw. aktywów geologiczno-górniczych, wœród których
dominuj¹c¹ pozycjê zajmuj¹ z³o¿a kopalin.
W zwi¹zku z aktualnoœci¹ i wa¿noœci¹ spraw w³asnoœciowych oraz wartoœci z³ó¿ kopalin, a tak¿e mo¿liw¹ w najbli¿szym czasie zmian¹ przepisów Prawa geologicznego
i górniczego, celowe jest zaktywizowanie dyskusji, a przede wszystkim prac badawczych,
studialnych dotycz¹cych uregulowañ prawnych i metod wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin.

1. Prawo w³asnoœci z³ó¿ kopalin
W okresie po II Wojnie Œwiatowej polskie prawodawstwo nie okreœla³o wprost, kto jest
w³aœcicielem z³ó¿ kopalin. Prawo górnicze z 1953 r. [P-1] mo¿liwoœæ eksploatowania z³ó¿
kopalin przyznawa³o wy³¹cznie pañstwu, co mog³o prowadziæ do wniosku, ¿e pañstwo
jest tak¿e ich w³aœcicielem. Dopiero w ustawie z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa
górniczego [P-2] sformu³owane zosta³y prawa w³asnoœci z³ó¿ kopalin. Wedle art. 5. ust. 1
tej ustawy „Z³o¿a kopalin s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Przepis ten nie narusza praw
w³aœcicieli nieruchomoœci”. Z przywo³anego artyku³u wynika³o bezspornie, ¿e z³o¿a kopalin
s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa albo w³aœcicieli nieruchomoœci. Ustawa nie wskazywa³a
jednak bezpoœrednio, które kopaliny s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, a które s¹ czêœci¹
sk³adow¹ nieruchomoœci.
Prawie analogiczne, jak w ustawie z 9 marca 1991 r., sformu³owanie prawa w³asnoœci
z³ó¿ kopalin powtórzone zosta³o w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze [P-3]. Art. 7 ust. 1 obowi¹zuj¹cej jeszcze ustawy stanowi, ¿e „z³o¿a kopalin nie
stanowi¹ce czêœci sk³adowych nieruchomoœci gruntowej s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa”.
Brak taksatywnego wyszczególnienia, które z kopalin nale¿¹ do Skarbu Pañstwa, albo
które s¹ czêœci¹ nieruchomoœci, powoduje istotne trudnoœci w stosowaniu tego przepisu
w praktyce. Dla rozstrzygniêcia w¹tpliwoœci G³ówny Geolog Kraju (Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa do
G³ównych Geologów Wojewódzkich w sprawie interpretacji niektórych przepisów Prawa
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geologicznego i górniczego, znak DP-070/95/MT) zaleci³, aby metoda eksploatacji z³o¿a
stanowi³a kryterium kwalifikacji do jednej z dwu kategorii w³asnoœci z³ó¿. Zgodnie z tym
zaleceniem z³o¿a kopalin eksploatowane metod¹ podziemn¹ i otworow¹ nale¿¹ do Skarbu
Pañstwa, a eksploatowane metod¹ odkrywkow¹ s¹ w³asnoœci¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.
Metoda eksploatacji jako kryterium ustalania praw w³asnoœci z³ó¿ kopalin – nie maj¹ca
precedensu we wspó³czesnym górnictwie – poddana zosta³a krytyce w literaturze [3, 4, 5,
6, 8] nie tylko ze wzglêdów merytorycznych, ale tak¿e za wprowadzenie do stosowania
w w¹tpliwej od strony prawnej formie (pismo okólne). Tym niemniej krytykowane kryterium jest nadal stosowane.
Na podstawie kryterium metody eksploatacji z³o¿a wêgla brunatnego, które obecnie s¹
wydobywane w Polsce wy³¹cznie sposobem odkrywkowym kwalifikowane s¹ jako czêœci
sk³adowe nieruchomoœci gruntowej. Zaliczenie z³ó¿ wêgla brunatnego do czêœci sk³adowych nieruchomoœci zwiêksza oczywiœcie ich wartoœæ, ale nie to by³o najwiêksz¹ przeszkod¹ w pozyskiwaniu terenów przez kopalnie. By³ ni¹ brak mo¿liwoœci wyw³aszczenia, co
powodowa³o, ¿e w³aœciciele nieruchomoœci dyktowali czêsto ceny zaporowe, a nierzadko
odmawiali sprzeda¿y gruntów. Wymienione przeszkody zosta³y czêœciowo usuniête na
skutek uznania poszukiwania, rozpoznawania, sk³adowania i wydobywania wêgla brunatnego za cel publiczny (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz niektórych ustaw) [P-5]. Przepis znowelizowanego art. 6 pkt. 8
ustawy pozwala, w razie gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wyra¿a zgody na sprzeda¿,
skorzystanie z mo¿liwoœci prawnej ograniczenia jego praw w³asnoœci poprzez wyw³aszczenie. Oczywiste jest, ¿e wyw³aszczony powinien otrzymaæ godziw¹ zap³atê za nieruchomoœæ, co gwarantuje Konstytucja RP.
Bêd¹ca w ostatniej fazie legislacji ustawa Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy
nr 1696) usuwa dotychczasowe niedoskona³oœci uregulowañ dotycz¹cych praw w³asnoœci
kopalin (znosi kryterium metody eksploatacji). Artyku³ 10. ust. 1. wymienia bowiem z nazwy kopaliny, które zaliczone zostan¹ do kategorii w³asnoœci górniczej i stanowi, ¿e prawo
w³asnoœci górniczej przys³uguje Skarbowi Pañstwa. Niewymienione w art. 10 ust. 1 z³o¿a
kopalin bêd¹ czêœciami sk³adowymi nieruchomoœci i nale¿eæ bêd¹ do ich w³aœcicieli.
W zasadzie z kopalin eksploatowanych sposobem odkrywkowym tylko dwie, a mianowicie wêgiel brunatny i gips, zmieni¹ kategoriê w³asnoœci z w³asnoœci nieruchomoœci
na w³asnoœæ górnicz¹. Zmiana przepisów spowoduje jednak, ¿e wartoœæ z³o¿a wêgla
brunatnego nie bêdzie wliczana do wartoœci nieruchomoœci w przypadku jej sprzeda¿y,
bêdzie natomiast podstaw¹ dla ustalania wysokoœci wynagrodzenia, gdy Skarb Pañstwa
przeka¿e z³o¿e w u¿ytkowanie górnicze.

2. Wartoœæ z³ó¿ kopalin i sposoby jej wyceny
W literaturze specjalistycznej, przepisach prawa, kodeksach i standardach wyceny funkcjonuje wiele definicji wartoœci z³ó¿ kopalin (np. wartoœæ rynkowa, wartoœæ godziwa,
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wartoœæ u¿ytkowa itd.). Powszechnie znana, równie¿ definiowana w przepisach o wycenie
nieruchomoœci, jest definicja cytowana za prac¹ [8]. Przez „wartoœæ rynkow¹ z³o¿a rozumie
siê najbardziej prawdopodobn¹ cenê, jak¹ uzyska³oby z³o¿e na konkurencyjnym rynku,
przy nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
a) z³o¿e by³o oferowane przez uznawany za normalnie d³ugi okres czasu,
b) nabywca i sprzedawca mieli zbli¿one pozycje przetargowe,
c) transakcja zostanie zawarta na normalnych warunkach finansowania,
d) dwie strony s¹ jednakowo i wystarczaj¹co poinformowane o wszystkich czynnikach
maj¹cych wp³yw na wartoœæ z³o¿a,
e) ¿adna ze stron nie znajduje siê pod niezwyk³¹ presj¹ zawarcia transakcji.”
G³ówne treœci tej definicji dostosowanej do wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin zawiera tak¿e
Kodeks Wyceny Z³ó¿ Kopalin POLVAL [P-8].
Znajomoœæ wartoœci z³ó¿ kopalin (w³aœciwie aktywów geologiczno-górniczych, do
których zalicza siê przede wszystkim z³o¿a kopalin, z³o¿a antropogeniczne, informacje
i dokumentacje geologiczne, koncesje itp.) jest w gospodarce rynkowej niezmiernie istotna
szczególnie w przypadkach:
G zmiany w³aœciciela (transakcje kupna-sprzeda¿y),
G ustalania wysokoœci wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze,
G ustalania wartoœci czynszu dzier¿awnego,
G okreœlenia wartoœci udzia³ów w spó³kach (jeœli czêœæ udzia³ów zosta³a pokryta aportem
w postaci praw do z³ó¿ kopalin),
G ubiegania siê o kredyty bankowe, których zabezpieczeniem mo¿e byæ z³o¿e kopaliny,
tak¿e emisja akcji, obligacji,
G wycena wartoœci przedsiêbiorstwa.
Aczkolwiek podstawowe definicje i ogólne zasady wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin ujête
s¹ w Miêdzynarodowych Standardach Wyceny [P-7] (wycena aktywów przemys³u wydobywczego wprowadzona zosta³a do Standardów dopiero w 2005 r.), tak¿e w jednym
z pierwszych w górnictwie œwiatowym Kodeksie POLVAL (2008 r.), to jednak specyfika
poszczególnych przemys³ów wydobywczych, a szczególnie zró¿nicowanie praw w³asnoœci
z³ó¿ kopalin zmusi³y do opracowania odrêbnych zasad wyceny z³ó¿ uwzglêdniaj¹cych
te odrêbnoœci.
Uwaga powy¿sza dotyczy z³ó¿ wêgla brunatnego, które w obecnym stanie prawnym
mog¹ byæ przedmiotem obrotu rynkowego, a po zmianie Prawa geologicznego i górniczego
bêd¹ mog³y byæ przekazywane przez Skarb Pañstwa (w³aœciciela) w u¿ytkowanie górnicze
za wynagrodzeniem.
Odrêbnoœæ problemów wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹
nieruchomoœci gruntowej uwzglêdnia Standard V.7. „Wycena nieruchomoœci gruntowych
po³o¿onych na z³o¿ach kopalin” ustanowiony przez Polsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych [P-8].
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2.1. Wartoœæ i wycena z³ó¿ wêgla brunatnego
jako czêœci sk³adowych nieruchomoœci
Podstawowym Ÿród³em prawa reguluj¹cym obecnie wycenê wartoœci i obrót z³o¿ami
wêgla brunatnego jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 46 poz. 543) [P-4]. Uszczegó³owienie przepisów ustawowych
zawiera Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomoœci i sporz¹dzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109) [P-6], które
w sposób jednoznaczny stanowi¹, ¿e:
G wartoœæ nieruchomoœci po³o¿onych na z³o¿ach kopalin stanowi¹cych czêœæ sk³adow¹
nieruchomoœci okreœla siê ³¹cznie z wartoœci¹ z³o¿a,
G wartoœci z³o¿a stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu Pañstwa nie uwzglêdnia siê przy wycenie
wartoœci nieruchomoœci (bo nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu rynkowego).
Przepisy przywo³anej ustawy i rozporz¹dzenia zalecaj¹, aby do wyceny wartoœci z³ó¿
nale¿¹cych do w³asnoœci gruntowej stosowaæ dwa podejœcia:
G porównawcze, w którym powinno siê uwzglêdniaæ ceny transakcyjne nieruchomoœci
podobnej do wycenianej nieruchomoœci po³o¿onych na z³o¿ach kopalin, a w szczególnoœci tego samego rodzaju, o zbli¿onej zasobnoœci i podobnej budowie geologicznej,
G dochodowe metod¹ zysków.
Szerzej o metodach wyceny podaj¹ pozycje [8, 10, 11] oraz Kodeks POLVAL [P-9].
W praktyce wyceny wartoœci z³ó¿ wêgla brunatnego napotyka siê na istotne trudnoœci
metodologiczne, wynikaj¹ce ze struktury obszarowej nieruchomoœci. W granicach wiêkszoœci polskich z³ó¿ wêgla brunatnego znajduje siê kilkaset, a nawet wiêcej nieruchomoœci.
W przypadku transakcji kupna-sprzeda¿y rozstrzygniêcia wymaga kwestia: czy w³aœcicielowi nieruchomoœci nale¿y siê czêœæ po¿ytku, jaki bêdzie uzyskiwa³ inwestor z eksploatacji z³o¿a i jaka to powinna byæ wartoœæ.
Niew¹tpliwie, skoro z³o¿e (jego czêœæ) przypisane jest do nieruchomoœci i zwiêksza jej
wartoœæ, to powinno to znaleŸæ wyraz w cenie nieruchomoœci. Ale z drugiej strony niewielkie fragmenty z³o¿a nie nadaj¹ siê do samodzielnej eksploatacji i dlatego nie stanowi¹
jednostki generuj¹cej przep³ywy pieniê¿ne, co – na marginesie nale¿y dodaæ – uniemo¿liwia
stosowanie w tego typu przypadkach dla wyceny wartoœci podejœcia dochodowego.
Dla wyceny ekwiwalentu za fragment z³o¿a mo¿na jedynie zastosowaæ podejœcie porównawcze, co zaleca zreszt¹ § 47 ust. 3 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia
2004 r. „Przy stosowaniu w podejœciu dochodowym metody zysków dla wyceny wartoœci
ca³ego z³o¿a dochód z pojedynczej nieruchomoœci przyjmuje siê w wysokoœci równej
udzia³owi w³aœciciela nieruchomoœci w zyskach osi¹ganych przez przedsiêbiorcê z eksploatacji z³o¿a na nieruchomoœci tego rodzaju”.
Obecnie z braku wiarygodnych informacji dotycz¹cych udzia³u wartoœci z³o¿a w cenach
transakcyjnych poszczególnych nieruchomoœci nabywanych przez kopalnie i prawdopodobnie z niedostatecznego rozpoznania problemu (w tym sposobu szacunku udzia³u) przez
uczestników rynku, przy wycenie nieruchomoœci nad z³o¿ami wêgla brunatnego uwzglêdnia
siê g³ównie stan zagospodarowania nieruchomoœci bez z³o¿a. Co siê zaœ tyczy wyceny
wartoœci z³o¿a – np. przy przekszta³ceniach w³asnoœciowych, kiedy znaczna powierzchnia
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nieruchomoœci nad z³o¿em jest w³asnoœci¹ kopalni (lub znajduje siê w u¿ytkowaniu wieczystym) – stosuje siê najczêœciej podejœcie dochodowe.

2.2. Wartoœæ z³o¿a wêgla brunatnego jako podstawa ustalania
wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze
Z³o¿a kopalin bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa przekazywane s¹ w u¿ytkowanie
górnicze za wynagrodzeniem. Niestety ani obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa, ani projekt zmiany
Prawa geologicznego i górniczego nie okreœlaj¹ œcis³ych zasad ustalania wysokoœci wynagrodzenia. Ustalaj¹ jedynie, ¿e wysokoœæ wynagrodzenia i sposób jego uiszczania powinny byæ okreœlane w umowie zawieranej pomiêdzy organem reprezentuj¹cym w³aœciciela
(Skarb Pañstwa) oraz u¿ytkownikiem górniczym. Powy¿sze sformu³owanie oznaczaæ mo¿e – jak zauwa¿aj¹ A. Lipiñski i R. Mikosz [2] – znaczn¹ swobodê w ustalaniu ekwiwalentu
zastrzegaj¹c, ¿e swoboda ta nie mo¿e byæ uto¿samiana z dowolnoœci¹, a przes³ank¹ dla
ustalenia wynagrodzenia powinna byæ treœæ u¿ytkowania.
Nie powinno budziæ w¹tpliwoœci, ¿e skoro wynagrodzenie ma byæ równowa¿ne czêœci
po¿ytku, jaki osi¹gnie u¿ytkownik górniczy z eksploatacji z³o¿a nale¿n¹ jego w³aœcicielowi,
to podstaw¹ dla jego okreœlenia powinna byæ wycena wartoœci z³o¿a.
W dotychczasowej praktyce ustalania wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze organ
reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa pos³uguje siê wycen¹ tzw. wartoœci u¿ytkowej z³o¿a [7].
Szczegó³ow¹ metodykê okreœlania wysokoœci wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze
opracowa³o w 1994 r. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN w Krakowie, zaktualizowan¹ w 1998 r. (pt. „Zasady naliczania
op³at za:
1) ustanowienie u¿ytkowania górniczego,
2) koncesjonowanie poszukiwañ i rozpoznania,
3) bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze,
4) sk³adowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych”).
Wedle wymienionej metodyki podstaw¹ dla okreœlenia wysokoœci wynagrodzenia winna
byæ tzw. wartoœæ u¿ytkowa z³o¿a, bêd¹ca iloczynem zasobów wydobywalnych i ceny jednostkowej kopaliny. Czêœæ wartoœci u¿ytkowej z³o¿a powinna byæ przekazana Skarbowi
Pañstwa jako w³aœcicielowi w formie wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze.
Procedura okreœlania wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze zawarta jest w formule:
W = Z p × g × c j × h,
gdzie: W –
Zp –
g –

cj
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[z³]

wynagrodzenie za u¿ytkowanie górnicze [z³],
zasoby przemys³owe z³o¿a [Mg m 3],
wspó³czynnik wykorzystania zasobów przemys³owych (ustalony w metodyce dla
poszczególnych kopalin, np. dla wêgla kamiennego gwk = 0,7,
dla wêgla brunatnego gwb = 1,0),
– cena jednostkowa [z³/Mg],

(1)

h –

wspó³czynnik zale¿ny od rodzaju kopaliny, stanu rozpoznania i zagospodarowania
z³o¿a [‰]:
– dla z³ó¿ kopalin deficytowych zagospodarowanych i niezagospodarowanych
hd = 0,01‰ do 0,5‰,
– dla pozosta³ych z³ó¿ niezagospodarowanych hp = 0,5‰ do 2,0‰.

W metodyce przewidziano ulgi w wysokoœci wynagrodzenia dla z³ó¿ grupy II – 15%,
dla z³ó¿ grupy III – 30%.
Analizuj¹c formu³ê (1) dochodzi siê do wniosku, ¿e wspó³czynnik h ustala, jaka czêœæ
wartoœci u¿ytkowej nale¿y siê w³aœcicielowi z³o¿a, tj. Skarbowi Pañstwa.
Gdyby opisan¹ metodykê zastosowaæ dla okreœlania wynagrodzenia za u¿ytkowanie
górnicze z³ó¿ wêgla brunatnego, to dla przyk³adowego z³o¿a o zasobach przemys³owych
100 mln Mg, wspó³czynniku wykorzystania zasobów g = 1,0, cenie jednostkowej produktu
cj = 50 z³/Mg rozpiêtoœæ wynagrodzenia w zale¿noœci od przyjêtej wartoœci wspó³czynnika h
mieœci³aby siê w przedziale:
G dla h = 0,01‰ – 50 tys. z³,
G dla h = 2,0‰ – 10 mln z³.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na bardzo du¿e mo¿liwoœci wyboru wysokoœci wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze.
Jak¹ konkretnie wartoœæ wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze po wejœciu w ¿ycie
nowego Prawa geologicznego i górniczego ustali dla ka¿dego z eksploatowanych obecnie
z³ó¿ wêgla brunatnego organ koncesyjny – trudno prognozowaæ.
Konieczne jest zatem zmodyfikowanie opracowanej kilkanaœcie lat temu metodyki
i algorytmu ustalania wysokoœci wynagrodzenia. W pierwszej kolejnoœci przez weryfikacjê
wspó³czynników okreœlaj¹cych udzia³ w³aœciciela z³o¿a w jego wartoœci u¿ytkowej. Wydaje
siê, ¿e wartoœæ tê nale¿a³oby tak¿e powi¹zaæ z wartoœci¹ wynagrodzenia ustalanego ju¿ dla
z³ó¿ wêgla kamiennego z uwzglêdnieniem ró¿nicy cen jednostkowych tych paliw oraz
stopnia wykorzystania zasobów. A w³aœciwie najkorzystniejszym rozwi¹zaniem by³oby
oparcie zasad ustalania wynagrodzenia za u¿ytkowanie górnicze na podstawach wyceny
wartoœci z³ó¿ kopalin.
Stan wiedzy, uregulowania prawne i dotychczasowe doœwiadczenia w zakresie wyceny
wartoœci z³ó¿ kopalin umo¿liwiaj¹ opracowanie metodyki i algorytmów dostosowanych do
wspó³czesnych warunków wyceny aktywów geologiczno-górniczych.

Podsumowanie i wnioski koñcowe
Wraz z przejœciem polskiej gospodarki na warunki rynkowe zmieni³o siê znaczenie z³ó¿
kopalin i pozosta³ych aktywów geologiczno-górniczych. Przede wszystkim okreœlone zosta³y prawa w³asnoœci z³ó¿, chocia¿ obecne uregulowania nie s¹ w pe³ni klarowne. Niektóre
z³o¿a sta³y siê przedmiotem obrotu rynkowego, niektóre (w³asnoœæ Skarbu Pañstwa) przekazywane w u¿ytkowanie górnicze za wynagrodzeniem.
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Warunki gospodarki rynkowej spowodowa³y rozwój metod i zasad wyceny wartoœci
z³ó¿, w których to dziedzinach osi¹gniêto w Polsce znacz¹ce rezultaty.
Dotychczasowe doœwiadczenia w zakresie wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin sk³aniaj¹ do
sformu³owania nastêpuj¹cych spostrze¿eñ i wniosków:
1) Konieczne jest odejœcie od stosowania metody eksploatacji jako kryterium ustalania
praw w³asnoœci z³ó¿ (poprzeæ nale¿y zatem rozwi¹zania przyjête w projekcie Prawa
geologicznego i górniczego).
2) Nale¿y uznaæ za niezbêdne upowszechnienie – w celu praktycznego wykorzystania –
polskiego dorobku w zakresie wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin.
3) Ustalanie wynagrodzenia za u¿ytkowania górnicze z³ó¿ stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa powinno byæ oparte na metodach i zasadach wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin.
Zachodzi pilna potrzeba modyfikacji obecnie stosowanego algorytmu, a w dalszej
kolejnoœci przejœcie na zasady wyceny wartoœci z³ó¿ kopalin.
4) W zwi¹zku z przewidywan¹ zmian¹ statusu w³asnoœciowego z³ó¿ wêgla brunatnego
konieczne jest podjêcie prac nad zasadami ustalania wynagrodzenia za u¿ytkowanie
górnicze tych z³ó¿.
5) Wycena wartoœci z³ó¿ kopalin mog³aby stanowiæ podstawê dla wyznaczania instrumentów finansowych ich ochrony przed decyzjami przestrzennymi utrudniaj¹cymi lub
uniemo¿liwiaj¹cymi ich przysz³e zagospodarowanie.

Przepisy prawa, kodeksy i standardy wyceny
[P-1] Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze, Dz.U. Nr 29, poz. 113.
[P-2] Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego, Dz.U. Nr 31, poz. 128.
[P-3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. Nr 27, poz. 96 (tekst jedn.
Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.).
[P-4] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn.) Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2063 ze zm.
[P-5] Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 141, poz. 1492.
[P-6] Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoœci
i sporz¹dzenie operatu szacunkowego, Dz.U. Nr 207 poz. 2109.
[P-7] Miêdzynarodowe Standardy Wyceny. Wyd. polskie z 2005 r. Polska Federacja Stowarzyszeñ
Rzeczoznawców Maj¹tkowych, Warszawa.
[P-8] Standardy Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych, Standard V.7 Wycena nieruchomoœci gruntowych nad z³o¿ami kopalin.
[P-9] Kodeks Wyceny Z³ó¿ Kopalin POLVAL, Polskie Stowarzyszenie Wyceny Z³ó¿ Kopalin,
Kraków 2008 r.
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Ryszard UBERMAN

Property title and value of brown coal deposits
Abstract
The paper describes a legal status of mineral resources in Poland, including brown coal ones.
Actually, Polish law attributes a right to the mineral, that can be mined with the opencast method to the
owner of the property within a mineral deposit has been identified. The new Polish Geological &
Mining Law will change the actual legal status of lignite deposits – these, referred now as ‘mineral
property’, will be treated as State Treasury ownership. According to that, the paper discusses resulting
problems of mineral asset valuation, including appropriate methods. Issues of Royalty fees, assessing
with accordance to market valuation methods, have been pointed in the paper.
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