
Dziennik Ustaw Nr 153 — 12714 — Poz. 1773

Na podstawie art. 84 ust. 11 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115,
poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzory druków informacji dotyczà-
cej op∏aty eksploatacyjnej za wydobytà kopalin´ ze z∏o-
˝a, stanowiàce za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

1773

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 3 grudnia 2001 r.

w sprawie wzorów druków informacji dotyczàcej op∏aty eksploatacyjnej za wydobytà kopalin´ ze z∏o˝a.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 3 grudnia 2001 r.
(poz. 1773)

Za∏àcznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZÑCA OP¸ATY EKSPLOATACYJNEJ ZA WYDOBYTÑ KOPALIN¢ ZE Z¸O˚A NA TERENIE
JEDNEJ GMINY

Nazwa i adres przedsi´biorcy Data

Lp. Dane dotyczàce op∏aty eksploatacyjnej

1 Kwarta∏ i rok

2 Nazwa z∏o˝a i nr koncesji

3 Rodzaj kopaliny1

4 IloÊç wydobytej kopaliny w jednostkach miary
(j.m.)2

5 Stawka op∏aty eksploatacyjnej (z∏/j.m.)

6 Op∏ata eksploatacyjna (z∏)

7 Nazwa gminy, na terenie której prowadzone jest
wydobycie kopaliny

8 Op∏ata eksploatacyjna przypadajàca gminie (z∏)

9 Op∏ata eksploatacyjna przypadajàca Narodowe-
mu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej (z∏)

Za∏àczniki: kopie dowodów wp∏at dokonanych na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej i gminy.

Uwagi ...............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Sporzàdzi∏ (tel.) Przedsi´biorca

ObjaÊnienia:

1 W przypadku wydobywania kopalin towarzyszàcych nale˝y dodatkowo wype∏niç wzór druku informacji, od-
dzielnie dla ka˝dego rodzaju kopaliny towarzyszàcej. W lp. 3 po okreÊleniu rodzaju kopaliny nale˝y dopisaç
wyraz „towarzyszàca”.

2 W lp. 4 iloÊç wydobytej kopaliny nale˝y podaç w jednostce miary (j.m.) przyj´tej w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1746) dla danego rodzaju kopaliny.



Dziennik Ustaw Nr 153 — 12716 — Poz. 1773

Za∏àcznik nr 2

INFORMACJA DOTYCZÑCA OP¸ATY EKSPLOATACYJNEJ ZA WYDOBYTÑ KOPALIN¢ ZE Z¸O˚A 
NA TERENIE WI¢CEJ NI˚ JEDNEJ GMINY

Nazwa i adres przedsi´biorcy Data

Za∏àczniki: kopie dowodów wp∏at dokonanych na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz gmin.

Uwagi ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Sporzàdzi∏ (tel.) Przedsi´biorca

ObjaÊnienia:

1 W przypadku wydobywania kopalin towarzyszàcych nale˝y dodatkowo wype∏niç wzór druku informacji, od-
dzielnie dla ka˝dego rodzaju kopaliny towarzyszàcej. W lp. 3 po okreÊleniu rodzaju kopaliny nale˝y dopisaç
wyraz „towarzyszàca”.

2 W lp. 4 iloÊç wydobytej kopaliny nale˝y podaç w jednostce miary (j.m.) przyj´tej w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek op∏at eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1746) dla danego rodzaju kopaliny.

3 W przypadku wydobywania kopaliny prowadzonego z terenu wi´cej ni˝ dwóch gmin nale˝y dane przewidzia-
ne do okreÊlenia op∏aty eksploatacyjnej w wierszach 7—9 podaç oddzielnie dla ka˝dej gminy, zwi´kszajàc
odpowiednio liczb´ wierszy tabeli.

Lp. Dane dotyczàce op∏aty eksploatacyjnej

1 Kwarta∏ i rok

2 Nazwa z∏o˝a i nr koncesji

3 Rodzaj kopaliny1

4 IloÊç wydobytej kopaliny w jednostkach miary
(j.m.)2

5 Stawka op∏aty eksploatacyjnej (z∏/j.m.)

6 Op∏ata eksploatacyjna (z∏)

7 Nazwa gminy, na terenie której prowadzone jest
wydobywanie kopaliny3

8 IloÊç wydobytej kopaliny na terenie gminy
......... (j.m.)

9 Op∏ata eksploatacyjna przypadajàca gminie
.......... (z∏)

10 Nazwa gminy, na terenie której prowadzone jest
wydobywanie kopaliny3

11 IloÊç wydobytej kopaliny na terenie gminy
...... (j.m.)

12 Op∏ata eksploatacyjna przypadajàca gminie
....... (z∏)

13 Op∏ata eksploatacyjna przypadajàca Narodowemu
Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej (z∏)


