
Na podstawie art. 11 ust. 4 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, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasady zamieszczania obwieszczeƒ o przetargu na
nabycie prawa u˝ytkowania górniczego i dane, któ-
re powinny byç zamieszczone w obwieszczeniu,

2) wymagania, jakie powinien spe∏niaç oferent,

3) wymagania, jakim powinna odpowiadaç oferta,

4) termin sk∏adania ofert,

5) termin zakoƒczenia przetargu,

6) zasady i tryb organizowania i przeprowadzania
przetargu, w tym powo∏ywania i pracy komisji
przetargowej.

§ 2. 1. Post´powanie przetargowe prowadzi si´
z urz´du lub na wniosek podmiotu zainteresowanego
nabyciem prawa u˝ytkowania górniczego, zwanego
dalej „oferentem”.

2. Przetarg na nabycie prawa u˝ytkowania górni-
czego, zwany dalej „przetargiem”, ma na celu umo˝li-
wienie organowi koncesyjnemu, zwanemu dalej „or-
ganizatorem przetargu”, dokonania wyboru najko-
rzystniejszej oferty na nabycie tego prawa, a tak˝e
okreÊlenie kolejnoÊci pozosta∏ych ofert, spe∏niajàcych
wymagania zawarte w szczegó∏owych warunkach
przetargu.

3. Za najkorzystniejszà uznaje si´ ofert´, która
otrzyma najwy˝szà ocen´ komisji przetargowej, przy-
znanà na podstawie kryteriów okreÊlonych w szczegó-
∏owych warunkach przetargu.

§ 3. 1. Post´powanie przetargowe prowadzi si´
w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Post´powanie przetargowe prowadzi si´ w for-
mie pisemnej.

§ 4. 1. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza si´
w miejscu publicznie dost´pnym w siedzibie organiza-
tora przetargu oraz przynajmniej w jednym dzienniku
o zasi´gu ogólnokrajowym.

2. Obwieszczenie o przetargu na nabycie prawa
u˝ytkowania górniczego, obejmujàcego poszukiwanie,
rozpoznawanie lub wydobywanie gazu ziemnego, ro-

py naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, a tak˝e
metanu z w´gla kamiennego, zamieszcza si´ tak˝e
w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot Europejskich.

3. Obwieszczenie o przetargu zawiera w szczegól-
noÊci:

1) nazw´ i siedzib´ organizatora przetargu,

2) okreÊlenie przedmiotu przetargu,

3) okreÊlenie sposobu uzyskania szczegó∏owych wa-
runków przetargu,

4) miejsce i termin sk∏adania ofert,

5) miejsce i termin otwarcia ofert.

§ 5. Oferent bioràcy udzia∏ w przetargu jest obowià-
zany spe∏niaç wymagania zawarte w szczegó∏owych
warunkach przetargu, a w szczególnoÊci posiadaç do-
Êwiadczenie w wykonywaniu prac geologicznych lub
robót górniczych, Êrodki finansowe i techniczne, nie-
zb´dne do zapewnienia prawid∏owego wykonywania
dzia∏alnoÊci.

§ 6. 1. Szczegó∏owe warunki przetargu zawierajà
w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie przedmiotu przetargu,

2) wymagania dotyczàce treÊci oferty,

3) wymagania, jakie powinien spe∏niaç oferent,

4) informacje o dokumentach, jakie ma dostarczyç
oferent w celu potwierdzenia spe∏niania wymaga-
nych warunków, w tym wypis z rejestru przedsi´-
biorców, oraz oÊwiadczenie dotyczàce wczeÊniej-
szej dzia∏alnoÊci prowadzonej na podstawie decy-
zji wydanych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze,

5) obiektywne kryteria oceny ofert, zapewniajàce
spe∏nienie zasad uczciwej konkurencji i okreÊlenie
ich znaczenia,

6) okreÊlenie miejsca i terminów sk∏adania oraz
otwarcia ofert,

7) pouczenie o Êrodkach odwo∏awczych przys∏ugujà-
cych oferentowi w toku post´powania o nabycie
prawa u˝ytkowania górniczego,

8) wzór umowy o nabycie prawa u˝ytkowania górni-
czego.

2. Organizator przetargu, od dnia jego og∏oszenia,
udost´pnia szczegó∏owe warunki przetargu na pisem-
ny wniosek oferenta.
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3. Oferent mo˝e si´ zwróciç do organizatora przetar-
gu o wyjaÊnienie szczegó∏owych warunków przetargu.

4. Organizator przetargu niezw∏ocznie przesy∏a
wszystkim oferentom treÊç wyjaÊnienia, bez ujawnia-
nia êród∏a zapytania. WyjaÊnienie to jest wià˝àce dla
wszystkich oferentów.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach orga-
nizator przetargu mo˝e, w ka˝dym czasie, przed up∏y-
wem terminu sk∏adania ofert, zmieniç treÊç szczegó∏o-
wych warunków przetargu. Dokonanà w ten sposób
zmian´ przekazuje si´ niezw∏ocznie wszystkim oferen-
tom, która jest dla nich wià˝àca.

6. Organizator przetargu przed∏u˝a termin sk∏adania
ofert w celu umo˝liwienia oferentom uwzgl´dnienia
w przygotowanych ofertach otrzymanego wyjaÊnienia
albo zmiany szczegó∏owych warunków przetargu.

§ 7. 1. Organizator przetargu mo˝e sporzàdziç, na
podstawie dost´pnych mu danych oraz informacji geo-
logicznej, do której prawa przys∏ugujà Skarbowi Paƒ-
stwa, pakiet informacyjny, zawierajàcy dane o prze-
strzeni b´dàcej przedmiotem przetargu na nabycie pra-
wa u˝ytkowania górniczego, a tak˝e dotyczàce terenu
po∏o˝onego nad tà przestrzenià.

2. Organizator przetargu mo˝e okreÊliç w szczegó-
∏owych warunkach przetargu zasady i koszty udost´p-
niania pakietów informacyjnych.

§ 8. 1. Organizator przetargu jest obowiàzany do
równego traktowania wszystkich oferentów ubiegajà-
cych si´ o nabycie praw u˝ytkowania górniczego i do
prowadzenia post´powania przetargowego w sposób
zapewniajàcy spe∏nienie zasad uczciwej konkurencji.

2. Organizator przetargu bierze pod uwag´ przy
ocenie ofert prowadzenie przez oferenta dzia∏alnoÊci
z ra˝àcym naruszeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze.

§ 9. 1. Oferta na nabycie prawa u˝ytkowania górni-
czego zawiera co najmniej okreÊlenie:

1) nazwy i siedziby oferenta,

2) przedmiotu przetargu,

3) przestrzeni, w ramach której ma byç ustanowione
u˝ytkowanie górnicze,

4) proponowanego czasu, na jaki ma byç zawarta
umowa na nabycie prawa u˝ytkowania górniczego,

5) proponowanej wysokoÊci wynagrodzenia za naby-
cie prawa u˝ytkowania górniczego,

6) zakresu, harmonogramu i sposobu prowadzenia
prac.

2. Oferent mo˝e, z w∏asnej inicjatywy, przedstawiç
w ofercie dodatkowe informacje niewymienione
w ust. 1.

3. Ofert´ sporzàdza si´ w j´zyku polskim w formie
pisemnej, pod rygorem niewa˝noÊci.

4. Ofert´ sk∏ada si´ w zamkni´tych kopertach opa-
trzonych nazwà i adresem oferenta oraz okreÊleniem
przedmiotu przetargu.

5. Ofert´ z∏o˝onà po up∏ywie terminu sk∏adania
ofert zwraca si´ oferentowi bez otwierania.

6. Ofert´ niespe∏niajàcà wymagaƒ okreÊlonych
w szczegó∏owych warunkach przetargu odrzuca si´.

§ 10. 1. Termin sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy
ni˝ 90 dni od dnia ostatniej publikacji obwieszczenia
o przetargu.

2. Zakoƒczeniem post´powania przetargowego
jest podpisanie umowy na nabycie prawa u˝ytkowania
górniczego z podmiotem, którego oferta zosta∏a wy-
brana jako najkorzystniejsza.

3. Termin zakoƒczenia przetargu nie mo˝e byç d∏u˝-
szy ni˝ 6 miesi´cy od up∏ywu terminu sk∏adania ofert.

4. Oferent pozostaje zwiàzany ofertà przez 6 miesi´-
cy od up∏ywu terminu sk∏adania ofert, jednak˝e nie d∏u-
˝ej ni˝ do zakoƒczenia przetargu, o którym mowa
w ust. 2.

§ 11. 1. W celu przeprowadzenia post´powania
przetargowego i dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty, organizator przetargu powo∏uje komisj´ prze-
targowà w sk∏adzie co najmniej trzech osób.

2. Cz∏onkami komisji przetargowej nie mogà byç
osoby, które:

1) pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo w stosunku
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia, albo sà zwiàzane z tytu∏u
przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem,
jego zast´pcà prawnym lub cz∏onkami w∏adz osób
prawnych ubiegajàcych si´ o ustanowienie u˝ytko-
wania górniczego,

2) przed up∏ywem trzech lat od dnia og∏oszenia prze-
targu pozostawa∏y w stosunku pracy lub zlecenia
z oferentem albo by∏y cz∏onkami w∏adz osób praw-
nych ubiegajàcych si´ o ustanowienie u˝ytkowania
górniczego,

3) pozostajà z oferentem w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione
wàtpliwoÊci co do ich bezstronnoÊci.

§ 12. 1. Przetarg sk∏ada si´ z cz´Êci jawnej i niejawnej.

2. W cz´Êci jawnej przetargu komisja przetargowa
wykonuje nast´pujàce czynnoÊci:

1) stwierdza prawid∏owoÊç og∏oszenia przetargu,

2) og∏asza liczb´ z∏o˝onych ofert i nazwy oferentów,

3) otwiera oferty i ustala, czy spe∏niajà wymagania
szczegó∏owych warunków przetargu.

3. Oferenci mogà byç obecni w cz´Êci jawnej prze-
targu.
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4. W cz´Êci niejawnej komisja przetargowa doko-
nuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
okreÊlenia kolejnoÊci pozosta∏ych ofert.

5. W toku dokonywania oceny ofert komisja mo˝e
˝àdaç udzielenia przez oferentów dodatkowych wyja-
Ênieƒ, dotyczàcych treÊci z∏o˝onych przez nich ofert.

§ 13. 1. Post´powanie przetargowe uniewa˝nia si´
w przypadku, gdy wszcz´to post´powanie przetargo-
we, a nie wp∏yn´∏a ˝adna oferta lub wszystkie oferty
zosta∏y odrzucone.

2. O uniewa˝nieniu post´powania przetargowego
organizator przetargu informuje na piÊmie wszystkich
oferentów.

§ 14. 1. Z przebiegu post´powania przetargowego
sporzàdza si´ protokó∏, który zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie przedmiotu przetargu,

2) oznaczenie miejsca i czasu trwania post´powania
przetargowego,

3) imiona i nazwiska cz∏onków komisji przetargowej,

4) liczb´ z∏o˝onych ofert i nazwy oferentów,

5) wskazanie ofert odrzuconych wraz z uzasadnie-
niem,

6) wyjaÊnienia oferentów dotyczàce treÊci z∏o˝onych
przez nich ofert,

7) wskazanie najkorzystniejszej oferty wraz z uzasad-
nieniem wyboru,

8) informacj´ o wniesionych protestach.

2. Protokó∏ podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji
przetargowej.

3. Protokó∏, oferty oraz wszystkie dokumenty sk∏a-
dane w trakcie post´powania przetargowego sà jawne,
z wyjàtkiem informacji stanowiàcych tajemnic´ przed-
si´biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji, a oferent, sk∏adajàc ofert´, za-
strzeg∏ w odniesieniu do tych informacji, ˝e nie mogà
byç one udost´pnione innym oferentom.

§ 15. Komisja przetargowa zawiadamia organizato-
ra przetargu o zakoƒczeniu pracy i przedstawia do za-
twierdzenia protokó∏ post´powania przetargowego.

§ 16. 1. Organizator przetargu niezw∏ocznie zawia-
damia na piÊmie oferentów o wynikach przetargu.

2. Uczestnicy przetargu majà prawo wniesienia
protestu do organizatora przetargu w terminie 14 dni
od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o jego
wynikach.

3. Organizator przetargu rozpatruje protest najpóê-
niej w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, nie-
zw∏ocznie powiadamiajàc oferentów o jego wyniku.

4. W przypadku uwzgl´dnienia protestu, organiza-
tor przetargu powtarza oprotestowanà czynnoÊç.

§ 17. 1. Je˝eli organizator przetargu dokona wybo-
ru najkorzystniejszej oferty, nie zawiera umowy na na-
bycie prawa u˝ytkowania górniczego przed up∏ywem
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. W przypadku wniesienia protestu, a˝ do jego
ostatecznego rozstrzygni´cia, nie zawiera si´ umowy
na nabycie prawa u˝ytkowania górniczego.

3. Je˝eli oferent, którego oferta zosta∏a wybrana,
uchyla si´ od zawarcia umowy, organizator przetargu
zawiera umow´ z oferentem, który zajà∏ w przetargu
kolejne miejsce.

§ 18. Przepis § 4 ust. 2 stosuje si´ od dnia przystà-
pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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