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CZÊŒÆ I

Z DZIA£ALNOŒCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
Nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze –
w zakresie podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla
Mariola Jakoniak1
W dniu 23 kwietnia 2009 r. zosta³a
przyjêta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE w sprawie
geologicznego sk³adowania dwutlenku
wêgla oraz zmieniaj¹ca dyrektywê Rady
85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/60/WE,
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE,
2008/1/WE i rozporz¹dzenie (WE) nr
1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114,
z póŸn. zm.), zwana dalej „dyrektyw¹ CCS”. Wejœcie w
¿ycie tej dyrektywy by³o zwi¹zane z przyjêciem przez Uniê
Europejsk¹ zobowi¹zañ do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku wêgla powstaj¹cego przy spalaniu paliw kopalnych, w zwi¹zku
z próbami ograniczenia efektu cieplarnianego i spowolnienia obserwowanych zmian klimatycznych.
Technologia wychwytywania dwutlenku wêgla oraz
jego sk³adowanie w formacji geologicznej (Carbon Capture and Storage – CCS), zwana dalej „technologi¹ CCS”,
jest uznawana za jeden z potencjalnych sposobów ograniczenia nadmiernej emisji dwutlenku wêgla do atmosfery.
Omawiany proces polega na wychwytywaniu dwutlenku
wêgla z instalacji przemys³owych, przetransportowaniu go
do miejsca sk³adowania i zat³oczeniu do odpowiedniej formacji geologicznej. Obecnie technologia CCS jest w fazie
prac badawczych. Dyrektywa CCS jest pierwszym unijnym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia zwi¹zane
z geologicznym sk³adowaniem dwutlenku wêgla.
W dniu 27 wrzeœnia 2013 r. zosta³a uchwalona ustawa
o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1238). Celem
wymienionej nowelizacji by³o implementowanie przepisów dyrektywy CCS do krajowego porz¹dku prawnego
przez ustanowienie ram prawnych prowadzenia dzia³alnoœci
w zakresie bezpiecznego podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla. Ze wzglêdu na pionierski oraz badawczy cha-

rakter technologii CCS, przepisy dotycz¹ce podziemnego
sk³adowania dwutlenku wêgla ograniczono do realizacji
wy³¹cznie projektów demonstracyjnych2 wychwytu i sk³adowania CO2.
Zakres przedmiotowy dyrektywy CCS, oprócz geologicznego sk³adowania dwutlenku wêgla, obejmuje równie¿ zagadnienia zwi¹zane z przesy³em i dostêpem do
sieci, któr¹ bêdzie transportowany dwutlenek wêgla od
producenta (emitent) do podziemnego sk³adowiska, dostêpem do podziemnych sk³adowisk, a tak¿e kwestie poœrednio zwi¹zane z wychwytem dwutlenku wêgla z instalacji.
Wy¿ej wymienione uregulowania wykraczaj¹ poza zakres
Prawa geologicznego i górniczego (Pgg) i wymaga³y
zmian innych ustaw, w tym m.in.: Prawa energetycznego,
Prawa ochrony œrodowiska, ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko.
W celu osi¹gniêcia jednoznacznej interpretacji przepisów Pgg, do nowelizacji ustawy wprowadzono szereg
nowych definicji, przede wszystkim definicjê podziemnego sk³adowiska CO2, kompleksu podziemnego sk³adowania CO2, dzia³añ naprawczych, formacji geologicznej,
wycieku CO2, zamkniêcia podziemnego sk³adowiska CO2.
Konieczne okaza³o siê równie¿ nadanie nowego brzmienia
niektórym definicjom okreœlonym w dotychczasowych
przepisach Pgg.
W myœl przepisów dyrektywy CCS podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla, a tak¿e poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego sk³adowania dwutlenku
wêgla, wymaga uzyskania pozwolenia. W warunkach polskich przewidziano, ¿e bêdzie ono mia³o formê koncesji
udzielanej przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska
na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego.
Przepisy nowelizowanej ustawy okreœlaj¹ wymagania,
jakie powinien spe³niaæ wniosek o udzielenie koncesji.
Wiêkszoœæ wymagañ nawi¹zuje do istniej¹cych w Pgg ure-
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W myœl zawartej w nowelizacji ustawy definicji – przez projekt demonstracyjny wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla nale¿y rozumieæ przedsiêwziêcie polegaj¹ce na wychwytywaniu, przesy³aniu i podziemnym sk³adowaniu dwutlenku wêgla, spe³niaj¹ce
kryteria dotycz¹ce projektów demonstracyjnych okreœlone w decyzji Komisji nr 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010 r. Ustanawia ona
kryteria i œrodki dotycz¹ce finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych maj¹cych na celu bezpieczne dla œrodowiska
wychwytywanie i geologiczne sk³adowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki
odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego
dyrektyw¹ 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 290 z 06.11.2010, str. 39, z póŸn. zm.), które jest realizowane w celu sprawdzenia: 1) skutecznoœci i przydatnoœci stosowania technologii wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla w zakresie
ograniczenia emisji dwutlenku wêgla; 2) bezpieczeñstwa stosowania technologii wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz dla œrodowiska; 3) potrzeby i zasadnoœci dopuszczenia do stosowania technologii wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla na skalê przemys³ow¹.
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gulowañ w tym zakresie, których uzupe³nieniem s¹ warunki okreœlone w dyrektywie CCS. W zakresie wniosku
o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie
kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla,
dyrektywa nie zawiera ¿adnych przes³anek, jakimi powinien siê kierowaæ organ rozpatruj¹cy wniosek o udzielenie
tego typu pozwolenia. Wobec tego dostosowano istniej¹ce
ogólne wytyczne okreœlone w Pgg dla wniosku koncesyjnego. W nowelizacji rozszerzono natomiast wymagania,
jakim powinien odpowiadaæ wniosek o udzielenie koncesji
na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla, w nawi¹zaniu
do postanowieñ dyrektywy CCS. Nowym rozwi¹zaniem jest
obowi¹zek za³¹czenia do wniosku koncesyjnego tzw. planu
zagospodarowania podziemnego sk³adowiska CO2, nawi¹zuj¹cego swoj¹ ide¹ do dokumentu, jakim jest projekt
zagospodarowania z³o¿a wymagany w przypadku wydobywania kopalin. W celu spe³nienia wymagañ omawianej
dyrektywy przewidziano, ¿e plan zagospodarowania podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla powinien zawieraæ m.in.:
– plan monitorowania sk³adowiska,
– plan dzia³añ naprawczych,
– tymczasowy plan dzia³añ po zamkniêciu sk³adowiska.
Plan zagospodarowania podziemnego sk³adowiska
dwutlenku wêgla, jako jeden dokument, jest zatwierdzany
przez w³aœciwy organ nadzoru górniczego (tj. Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego) i dopiero wówczas mo¿e
byæ za³¹czony do wniosku o udzielenie koncesji na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla.
Wa¿nym elementem omawianej regulacji jest obowi¹zek
ustanowienia zabezpieczenia finansowego prowadzenia
dzia³alnoœci polegaj¹cej na podziemnym sk³adowaniu dwutlenku wêgla oraz mechanizmu finansowego zwi¹zanego
z przekazaniem odpowiedzialnoœci za zamkniête podziemne
sk³adowisko dwutlenku wêgla.
Zabezpieczenie finansowe ma na celu umo¿liwienie
wype³nienia przez przedsiêbiorcê wszystkich obowi¹zków
wynikaj¹cych z koncesji na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla, w tym wymogów dotycz¹cych monitoringu,
zamkniêcia sk³adowiska, obowi¹zków po zamkniêciu
sk³adowiska oraz rozliczeñ w przypadku wyst¹pienia
wycieków dwutlenku wêgla. Warunkiem udzielenia koncesji na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla jest
ustanowienie zabezpieczenia finansowego w celu nale¿ytego wykonywania obowi¹zków zwi¹zanych z u¿ytkowaniem podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla i likwidacj¹ zak³adu górniczego. Zabezpieczenie finansowe jest
ustanawiane przez organ koncesyjny w toku postêpowania
o udzielenie koncesji w drodze postanowienia, na które
przys³uguje za¿alenie.
Przez ca³y okres obowi¹zywania koncesji na podziemne
sk³adowanie dwutlenku wêgla przedsiêbiorca jest zobowi¹zany utrzymywaæ zabezpieczenie finansowe w wysokoœci okreœlonej przez organ koncesyjny, a w przypadku
skorzystania ze œrodków zabezpieczenia – uzupe³niaæ je do
tej wysokoœci. W nowelizacji ustawy okreœlono katalog
dopuszczalnych form zabezpieczenia finansowego (pieni¹dze, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa
lub umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej),
przy czym zabezpieczenie finansowe mo¿e byæ ustanowione w jednej lub kilku z ww. form.
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Celem przepisów dotycz¹cych zabezpieczenia finansowego jest m.in. zabezpieczenie Skarbu Pañstwa w przypadku likwidacji przedsiêbiorstwa lub niewywi¹zywania
siê przez niego z warunków okreœlonych w koncesji. Przyjête rozwi¹zanie ma za zadanie umo¿liwienie w³aœciwemu
organowi skorzystanie ze œrodków zabezpieczenia finansowego w specjalnych, wymagaj¹cych interwencji organu
sytuacjach, np.w przypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa powszechnego spowodowanego wyciekiem dwutlenku wêgla
i przejêcia odpowiedzialnoœci za sk³adowisko.
Podobne uregulowania zamieszczone w nowelizacji
ustawy odnosz¹ siê do zabezpieczenia œrodków, które
przedsiêbiorca jest zobowi¹zany ustanowiæ na pokrycie
kosztów ponoszonych przez Krajowego Administratora
Podziemnych Sk³adowisk Dwutlenku Wêgla (KAPS CO2)
po przekazaniu mu odpowiedzialnoœci za zamkniête podziemne sk³adowisko dwutlenku wêgla (tj. po likwidacji
zak³adu górniczego i przeprowadzeniu przez okres nie krótszy ni¿ 20 lat monitoringu zamkniêtego podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla). Ró¿nica miêdzy zabezpieczeniem finansowym a zabezpieczeniem œrodków dotyczy
przede wszystkim wskazanych powy¿ej celów, na jakie s¹
przeznaczane œrodki z ww. zabezpieczeñ.
Nowelizacja ustawy Pgg nak³ada obowi¹zek wspó³dzia³ania przy wydawaniu decyzji koncesyjnej. Koncesja
na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla bêdzie wydawana po
zasiêgniêciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce wykonywania zamierzonej dzia³alnoœci, analogicznie jak w przypadku poszukiwania lub rozpoznawania z³ó¿ kopalin.
Koncesja na podziemne sk³adowanie CO2 bêdzie natomiast wydawana w uzgodnieniu z ministrem w³aœciwym
do spraw gospodarki, a tak¿e z w³aœciwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Je¿eli obszar objêty wnioskiem koncesyjnym bêdzie zlokalizowany w obszarze
morskich wód wewnêtrznych i morza terytorialnego oraz
pasa nadbrze¿nego albo w wy³¹cznej strefie ekonomicznej –
wymagane bêdzie odpowiednio – uzgodnienie z dyrektorem
w³aœciwego urzêdu morskiego albo z ministrem w³aœciwym do spraw gospodarki morskiej.
Nowym rozwi¹zaniem, przewidzianym w dyrektywie
CCS, jest koniecznoœæ uzyskania stanowiska Komisji
Europejskiej (KE) przed wydaniem pozwolenia na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla. Rozwi¹zanie
dotycz¹ce wspó³dzia³ania z KE jest wyraŸnym odstêpstwem od krajowych przepisów dotycz¹cych sposobu prowadzenia postêpowañ administracyjnych w trybie Kodeksu
postêpowania administracyjnego. W ustawie uregulowano
kwestiê wspó³dzia³ania z KE w ten sposób, ¿e organ koncesyjny bêdzie przesy³a³ do Komisji kopiê kompletnego wniosku koncesyjnego oraz projekt rozstrzygniêcia w terminie
jednego miesi¹ca od dnia otrzymania wniosku. KE bêdzie
mog³a wydaæ niewi¹¿¹c¹ opiniê lub nie wydaæ opinii
w sprawie.
Do dzia³alnoœci z zakresu podziemnego sk³adowania
dwutlenku wêgla maj¹ zastosowanie przepisy Pgg dotycz¹ce
zmiany, przeniesienia, cofniêcia i wygaœniêcia koncesji.
W nowelizacji ustawy wprowadzono jednak kilka zmian,
wynikaj¹cych z koniecznoœci dostosowania przepisów krajowych do wymagañ dyrektywy CCS. Rozszerzono katalog
przypadków, w których organ koncesyjny mo¿e cofn¹æ lub
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zmieniæ z urzêdu udzielon¹ koncesjê na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla. Przepisy te maj¹ na celu prawid³owe wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych
z koncesji, przede wszystkim w zakresie ustanowionego zabezpieczenia finansowego, a tak¿e zapewnienie bezpieczeñstwa prowadzonej dzia³alnoœci i zastosowanie najlepszych
dostêpnych technik.
Dodatkowo w ramach omawianej regulacji wprowadzono mechanizm „przejêcia odpowiedzialnoœci” (w odró¿nieniu od „przekazania odpowiedzialnoœci”) za podziemne
sk³adowisko dwutlenku wêgla przez KAPS CO2, w zwi¹zku
z cofniêciem koncesji na podziemne sk³adowanie dwutlenku
wêgla oraz wygaœniêcia tej koncesji z okreœlonych powodów.
Rozwi¹zanie to ma na celu zapewnienie kontroli i bezpieczeñstwa podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla, w
szczególnoœci, gdy stwierdzone zaniedbania przedsiêbiorcy,
prowadz¹ce do cofniêcia koncesji, mog³yby mieæ negatywny wp³yw na œrodowisko. W przypadku przejêcia odpowiedzialnoœci za podziemne sk³adowisko dwutlenku wêgla,
KAPS CO2 przystêpuje do zamkniêcia sk³adowiska lub –
je¿eli z dokumentacji geologicznych, planu zagospodarowania podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla, planu
ruchu zak³adu górniczego oraz ze sprawozdania z prowadzonej dzia³alnoœci, wynika, ¿e istnieje techniczna mo¿liwoœæ i ekonomiczna op³acalnoœæ dalszego zat³aczania
dwutlenku wêgla do sk³adowiska – KAPS CO2 utrzymuje
zak³ad górniczy w gotowoœci do czasu udzielenia nowej
koncesji na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla w
danym sk³adowisku, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez okres 3 lat.
W zwi¹zku z wprowadzeniem do Pgg nowego rodzaju
dzia³alnoœci, wykonywanie prac geologicznych na potrzeby poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, a tak¿e jego
podziemnego sk³adowania, wymaga posiadania kwalifikacji geologicznych kategorii IV i VI oraz kwalifikacji
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, analogicznych do kwalifikacji, jakie s¹ wymagane od osób wykonuj¹cych czynnoœci w zak³adach górniczych prowadz¹cych
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
podziemne sk³adowanie odpadów lub w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi.
Do robót geologicznych s³u¿¹cych poszukiwaniu i rozpoznawaniu kompleksów podziemnego sk³adowania CO2,
a tak¿e robót geologicznych s³u¿¹cych innym celom, maj¹
zastosowanie przepisy Pgg w zakresie projektowania i wykonywania prac geologicznych. Wyniki tych prac powinny
zostaæ przedstawione w dwóch rodzajach dokumentacji
geologicznych – w dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej, jak to ma miejsce w
przypadku podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego sk³adowania odpadów. Dokumentacje te s¹ podstaw¹ udzielenia koncesji na podziemne
sk³adowanie CO2. Zmiany dokumentacji powinny byæ
dokonywane w formie dodatków, przy czym w przypadku
podziemnego sk³adowania CO2 nowelizacja ustawy wprowadza obowi¹zek obligatoryjnego sporz¹dzania dodatku
do dokumentacji w dwóch kluczowych momentach:
w przypadku zamkniêcia podziemnego sk³adowiska CO2,
w celu podsumowania i rozliczenia procesu podziemnego
sk³adowania CO2 oraz przed przekazaniem odpowiedzialnoœci za podziemne sk³adowisko dwutlenku wêgla KAPS
CO2. Dodatek sporz¹dzany przed przekazaniem odpowie-

dzialnoœci za podziemne sk³adowisko CO2 ma na celu
potwierdzenie d³ugoterminowej stabilnoœci sk³adowanego
CO2 w sk³adowisku i kompleksie podziemnego sk³adowania CO2, w którym ma byæ zlokalizowane sk³adowisko.
Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-in¿ynierskich w zwi¹zku
z podziemnym sk³adowaniem dwutlenku wêgla okreœlaj¹
przepisy wykonawcze.
Do korzystania z informacji geologicznej uzyskanej
w wyniku prac wykonanych w ramach poszukiwania lub
rozpoznawania kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, a tak¿e informacji geologicznej wykorzystywanej do podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla maj¹
zastosowanie ogólne przepisy Pgg. Dodatkowo wprowadzono regulacjê, z której wynika, ¿e w przypadku wykonywania dzia³alnoœci polegaj¹cej na podziemnym sk³adowaniu
CO2, wy³¹czne prawo do korzystania z informacji geologicznej wygasa z mocy prawa, z chwil¹ przejêcia przez
KAPS CO2 odpowiedzialnoœci za podziemne sk³adowisko
dwutlenku wêgla lub przekazania mu odpowiedzialnoœci
za zamkniête podziemne sk³adowisko CO2. Wprowadzenie
takiego wy³¹czenia by³o niezbêdne w celu umo¿liwienia
KAPS CO2 czuwania nad bezpieczeñstwem podziemnego
sk³adowiska dwutlenku wêgla, w przypadku przejêcia lub
przekazania mu odpowiedzialnoœci za to sk³adowisko.
Analogicznie do z³ó¿ kopalin i wód podziemnych,
w nowelizacji ustawy wprowadzono obowi¹zek uwzglêdnienia udokumentowanych kompleksów podziemnego
sk³adowania dwutlenku wêgla w studiach uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e
w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. W studiach i miejscowych planach bêd¹ ujawnione
równie¿ obszary i tereny górnicze wyznaczone w koncesjach na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla.
Do podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla znajduj¹ zastosowanie przepisy Pgg dotycz¹ce ruchu zak³adu
górniczego. Rozszerzono wymagania dotycz¹ce planu
ruchu zak³adu górniczego dla zak³adu prowadz¹cego podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla, gdzie okreœlono
przedsiêwziêcia niezbêdne do zapewnienia bezpieczeñstwa
podziemnego sk³adowania.
Kluczow¹ zmian¹ w omawianej regulacji jest dodanie
nowego rozdzia³u w dziale VI Pgg. Rozdzia³ 4a, o którym
mowa, zawiera przepisy w³aœciwe wy³¹cznie dla podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla. Omówione w ww.
rozdziale zagadnienia dotycz¹ce lokalizacji kompleksu
podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, maj¹ za zadanie ograniczenie lokalizacji wy³¹cznie do miejsc odpowiednich pod wzglêdem geologicznym i przyrodniczym,
które uniemo¿liwi¹ wydostanie siê dwutlenku wêgla poza
kompleks podziemnego sk³adowania i spowodowanie zagro¿enia bezpieczeñstwa powszechnego, zdrowia i ¿ycia
ludzi oraz œrodowiska. Obszary, na których dopuszcza siê
lokalizowanie kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla (tj. obszary obejmuj¹ce wyeksploatowane
z³o¿a wêglowodorów wraz z otoczeniem – w utworach
zbiornika kambryjskiego w wy³¹cznej morskiej strefie
ekonomicznej RP), zosta³y okreœlone w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 3 wrzeœnia 2014 r.
w sprawie obszarów, na których dopuszcza siê lokalizowa27
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nie kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku
wêgla.
W celu spe³nienia priorytetowego warunku bezpieczeñstwa podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, w nowelizacji ustawy zamieszczono równie¿ szereg zakazów,
maj¹cych za zadanie ochronê zasobów wodnych, z³ó¿
kopalin oraz wykluczenie dzia³alnoœci polegaj¹cej na podziemnym sk³adowaniu dwutlenku wêgla na obszarach
wystêpowania lub zagro¿onych oddzia³ywaniem gwa³townych zjawisk (aktywnoœæ tektoniczna itp.) lub innych
dzia³añ mog¹cych uniemo¿liwiæ bezpieczn¹ eksploatacjê
podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla.
Podstawow¹ zasad¹ eksploatacji i zamkniêcia podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla jest zapewnienie bezpieczeñstwa powszechnego oraz zapobieganie negatywnym
dla œrodowiska skutkom podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, w szczególnoœci zanieczyszczeniu wód podziemnych. Z tego wzglêdu przedsiêbiorca zosta³ zobowi¹zany m.in. do kontrolowania strumienia dwutlenku
wêgla kierowanego do podziemnego sk³adowiska, a tak¿e
dokonywania akceptacji jego sk³adu, rejestrowania iloœci
oraz charakterystyki przyjmowanego i zat³aczanego dwutlenku wêgla do podziemnego sk³adowiska, prowadzenia
monitoringu kompleksu podziemnego sk³adowania CO2,
a tak¿e informowania organu w³aœciwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
o ka¿dym przypadku wydostaniu siê CO2 poza kompleks
podziemnego sk³adowania i rozliczenia emisji ze sk³adowiska. Sk³ad strumienia CO2 zat³aczanego do podziemnego
sk³adowiska musi spe³niæ kryteria akceptacji okreœlone w
przepisach wykonawczych. Zabronione jest równie¿ dodawanie do strumienia CO2 odpadów oraz innych substancji,
z wyj¹tkiem tych, które bêd¹ niezbêdne w procesie przesy³ania, zat³aczania, sk³adowania, monitoringu i pomiaru
migracji dwutlenku wêgla.
Na przedsiêbiorcê na³o¿ono równie¿ obowi¹zek monitoringu kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku
wêgla, którego podstaw¹ jest plan monitorowania stanowi¹cy element planu zagospodarowania podziemnego
sk³adowiska. Podstawowym celem prowadzenia monitoringu jest porównanie stanu œrodowiska, we wszystkich
fazach dzia³alnoœci, z jego pierwotnym i modelowanym
stanem oraz wykrycie ewentualnych wycieków dwutlenku
wêgla lub innych nieprawid³owoœci. Po przekazaniu odpowiedzialnoœci KAPS CO2 ma za zadanie kontynuowaæ
monitorowanie, tyle ¿e z mniejsz¹ intensywnoœci¹.
Rozdzia³ 4a Pgg zawiera równie¿ regulacje dotycz¹ce
zamkniêcia podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla,
rozumianego jako trwa³e zakoñczenie zat³aczania gazu do
podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla oraz dalszych
obowi¹zków spoczywaj¹cych na przedsiêbiorcy po zamkniêciu sk³adowiska. Zamkniêcie sk³adowiska nast¹pi po
wyczerpaniu jego pojemnoœci, zgodnie z warunkami okreœlonymi w koncesji na podziemne sk³adowanie CO2.
Przepisy nowelizacji ustawy dopuszczaj¹ równie¿
mo¿liwoœæ zamkniêcia sk³adowiska na wniosek przedsiêbiorcy, w przypadku wyst¹pienia zdarzeñ nieprzewidzianych
w koncesji na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla. Za
ka¿dym razem organ koncesyjny rozwa¿y, czy zamkniêcie
sk³adowiska jest uzasadnione. Mo¿liwoœæ zamkniêcia wi¹¿e
siê równie¿ z przejêciem odpowiedzialnoœci za podziemne
sk³adowisko dwutlenku wêgla przez KAPS CO2. Zamkniêcie
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sk³adowiska nie jest jednoznaczne z wygaœniêciem koncesji
na podziemne sk³adowanie CO2. W ramach udzielonej koncesji przedsiêbiorca jest zobowi¹zany do likwidacji zak³adu
górniczego, monitoringu kompleksu podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla, przez okres nie krótszy ni¿ 20 lat od
dnia zamkniêcia sk³adowiska, informowania organu w³aœciwego w sprawach handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych o ka¿dym przypadku wydostania siê dwutlenku wêgla poza kompleks podziemnego sk³adowania
i rozliczenia emisji oraz, w razie potrzeby, podejmowania
dzia³añ naprawczych oraz dzia³añ zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom
w œrodowisku i ich naprawie. Dzia³ania, o których mowa,
przedsiêbiorca wykonuje do czasu przekazania odpowiedzialnoœci za zamkniête podziemne sk³adowisko dwutlenku
wêgla KAPS CO2. Dopiero po wype³nieniu wszystkich
warunków okreœlonych w koncesji na podziemne sk³adowanie CO2 nast¹pi jej wygaœniêcie, z równoczesnym
wydaniem decyzji o przekazaniu odpowiedzialnoœci za
zamkniête podziemne sk³adowisko KAPS CO2. W przypadku niewype³nienia przez przedsiêbiorcê obowi¹zków
przewidzianych w koncesji, np. obowi¹zków po zamkniêciu sk³adowiska, odpowiedzialnoœæ za sk³adowisko przejmie KAPS CO2 z wykorzystaniem œrodków zabezpieczenia
finansowego.
Oprócz przepisów obowi¹zuj¹cych we wszystkich rodzajach dzia³alnoœci objêtych Pgg, w rozdziale 4a wprowadzono dodatkowe obowi¹zki kontrolne odnosz¹ce siê do
podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla. Okreœlono
wymagan¹ czêstotliwoœæ i przypadki prowadzenia kontroli.
Zadania w tym zakresie powierzono Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego. Z wyników przeprowadzonych kontroli zostanie sporz¹dzony protokó³, zamieszczany w publicznie dostêpnym wykazie danych. Do obowi¹zków na³o¿onych
dyrektyw¹ CCS nale¿y równie¿ przegl¹d udzielonych koncesji na podziemne sk³adowanie dwutlenku wêgla. Zgodnie z dyrektyw¹ CCS do rozdzia³u 4a Pgg wprowadzono
tak¿e przepisy obejmuj¹ce coroczny obowi¹zek sprawozdawczy.
Przepisy nowelizacji ustawy, analogicznie do dotychczasowych rozwi¹zañ, nak³adaj¹ na przedsiêbiorcê obowi¹zek wnoszenia op³at z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci
zwi¹zanej z podziemnym sk³adowaniem dwutlenku wêgla.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy CCS zamkniête
podziemne sk³adowisko dwutlenku wêgla podlega wpisowi do rejestru zamkniêtych sk³adowisk. W zwi¹zku z tym,
na mocy niniejszej regulacji rozszerzono zakres informacji
gromadzonych w rejestrze obszarów górniczych, prowadzonym od lat przez pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹, w celu
gromadzenia informacji o utworzonych w Polsce obszarach
górniczych. Przekszta³cono wspomniany „rejestr obszarów
górniczych” w „rejestr obszarów górniczych i zamkniêtych
podziemnych sk³adowisk dwutlenku wêgla”.
W zwi¹zku z wprowadzeniem do Pgg nowego rodzaju
dzia³alnoœci, w przepisach wskazano w³aœciwe organy
administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego. Zadania zwi¹zane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, wymaganymi
w zwi¹zku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem kompleksów podziemnego sk³adowania oraz podziemnym sk³adowaniem dwutlenku wêgla, wykonuje minister w³aœciwy
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do spraw œrodowiska, który jest jednoczeœnie w³aœciwym
organem koncesyjnym.
Ponadto, na mocy przepisów omawianej nowelizacji
ustawy, z dniem 1 stycznia 2015 r. zosta³ utworzony Krajowy Administrator Podziemnych Sk³adowisk Dwutlenku
Wêgla, który w imieniu ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska wype³nia zadania zwi¹zane z przejêciem odpowiedzialnoœci za podziemne sk³adowisko dwutlenku wêgla
oraz przekazaniem odpowiedzialnoœci za zamkniête podziemne sk³adowisko dwutlenku wêgla. Do jego zadañ, w
zale¿noœci od ww. sytuacji, nale¿y m.in. monitorowanie
podziemnego sk³adowiska dwutlenku wêgla i podejmowanie ewentualnych dzia³añ naprawczych.
Wykonywanie zadañ KAPS CO2, w myœl przepisów
nowelizowanej ustawy, powierzono Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu – Pañstwowemu Instytutowi Badawczemu. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e w celu zapewnienia
skutecznoœci dzia³añ KAPS CO2 rozbudowano model finansowania realizacji jego zadañ, z wykorzystaniem œrodków
pochodz¹cych z realizacji zabezpieczeñ œrodków ustanowionych w formie tzw. op³aty gwarancyjnej (w ramach
zobowi¹zania wieloletniego, okreœlonego w przepisach
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska), z realizacji gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub umów
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z mo¿liwoœci¹
przejêcia œrodków finansowych przedsiêbiorcy zwi¹zanych
z ustanowionym zabezpieczeniem finansowym.
Jak ju¿ podkreœlono na wstêpie, dokonane zmiany w
ustawie Prawo geologiczne i górnicze dotycz¹ wy³¹cznie
podziemnego sk³adowania dwutlenku wêgla w ramach
realizacji projektów demonstracyjnych technologii CCS.

W zwi¹zku z tym minister w³aœciwy do spraw œrodowiska w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw gospodarki oraz ministrem w³aœciwym do spraw zagranicznych
zosta³ zobowi¹zany do opracowania sprawozdania zawieraj¹cego analizê wyników przeprowadzonych projektów demonstracyjnych wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla
oraz przed³o¿enia go Radzie Ministrów w terminie do dnia
31 grudnia 2024 r. Wspomniane sprawozdanie ma zawieraæ
w szczególnoœci:
1) ocenê:
– skutecznoœci i przydatnoœci technologii wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla w zakresie ograniczenia
emisji dwutlenku wêgla,
– bezpieczeñstwa stosowania technologii wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla dla zdrowia i ¿ycia ludzi
oraz dla œrodowiska,
– potrzeby i zasadnoœci dopuszczenia stosowania
technologii wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla na
skalê przemys³ow¹;
2) rekomendacje dotycz¹ce dalszych dzia³añ w zakresie stosowania technologii wychwytu i sk³adowania dwutlenku wêgla na skalê przemys³ow¹.
Zgodnie z przepisami koñcowymi omawianej nowelizacji ustawy Pgg jej przepisy wesz³y w ¿ycie po up³ywie 30
dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem artyku³ów dotycz¹cych m.in. utworzenia KAPS CO2, które wesz³y w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2015 r.
Tekst nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze jest
dostêpny na stronie internetowej Sejmu: isap.sejm.gov.pl.
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