
Regionalne Izby Obrachunkowe 
Według rozdzielnika 

Z uwagi na pojawiające się pytania z zakresu stosowania przepisów art. 34 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późno zm.), w części dotyczącej wątpliwości, które 
organy sa uprawnione do sporządzania sprawozdań dotyczących zaległych opłat 
eksploatacyjnych i kar pieniężnych ustalanych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
- Prawo geologiczne i górnicze, Ministerstwo Finansów zwraca się z uprzejmą prośbą 
o powiadomienie jednostek samorządu terytorialnego, przekazujących za państwa 
pośrednictwem sprawozdania o zaległościach, o obowiązku sporządzania ww. sprawozdań 
z uwzględnieniem stanu zaległości w stosunku do opłat eksploatacyjnych i kar pieniężnych. 

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2002 r. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późno zm.) stanowią, 
iż wierzycielami opłat eksploatacyjnych posiadającymi uprawnienia organów podatkowych, 
są odpowiednio gmina - w wysokości 60% opłaty oraz Narodowy FunduSz - w wysokości 
40% opłaty. W tym zakresie organy te obowiązane są przekazywać do Ministerstwa Finansów 
sprawozdania o zaległościach. 

Natomiast w przypadku opłat eksploatacyjnych (oraz kar pieniężnych) za okres do 
dnia 31 grudnia 2001 r., z uwagi na zapis art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 110, poz. 1190), zmieniającej 
ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późno 
zm.), uprawnienia organów podatkowych pozostawiono organom koncesyjnym, czyli m.in. 
Staroście i Wojewodzie (obecnie Marszałkowi Województwa). W związku z powyższym, 
organy to obowiązane są przekazywać informację o zaległościach w odniesieniu do opłat 
eksploatacyjnych i kar pieniężnych powstałych do dnia 31 grudnia 2001 r. 

Z przeglądu otrzymywanych od jednostek samorządu terytorialnego i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach ubiegłych sprawozdań 
o zaległościach wynika, iż część jst, będących równocześnie organem koncesyjnym, nie 
przekazuje sprawozdań w tym zakresie. 



Jednocześnie, w związku z nowym zapisem § 6 ust 2 i 3 rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz 
sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora 
finansów publicznych (Dz.U. Nr 133, poz. 923), uprzejmie przypominamy, iż przedmiotowe 
sprawozdania przekazuje się raz do roku, w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku 
kalendarzowego. Elektroniczna wersja sprawozdania, w formie arkusza kalkulacyjnego 
przygotowanego dla celów sprawozdawczości, została udostępniona na stronie 
www.uokik.gov.pl, w dziale sprawozdawczość. 

http://www.uokik.gov.pl

