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Interpelacja poselska
W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo geologiczne i górnicze oraz o zmianie innych
ustaw
Szanowna Pani Premier, na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu, przedkładam niniejszą
interpelację, której celem jest udzielenie odpowiedzi na temat przyczyn i zakładanych skutków
zmiany ustawy projektowanej przez Ministerstwo Środowiska o prawie geologicznym i górniczym, w
kontekście zaniepokojenia przedstawicieli branży bursztynniczo-jubilerskiej.
Przedstawiciele tej grupy zawodowej odnoszą się do propozycji wprowadzenia opłaty podwyższonej,
wynikającej z braku koncesji na poziomie 400 tys. zł/km kw., którą to opłatę uznają za stanowczo
wygórowaną. Zgadzają się z wprowadzeniem tego charakteru opłaty, jednak na poziomie znacznie
niższym, umożliwiającym dalsze funkcjonowanie. Bursztynnicy i jubilerzy wskazują, że opłata ta
powinna wynosić 50 tys. zł/km kw., tak jak w przypadku innych kopalin. Podobnie odnoszą się do
wysokości stawki eksploatacyjnej, która na poziomie 800 zł/kg przewyższa efektywność
potencjalnych złóż bursztynu.
Dla całej branży takie rozwiązania są opresyjną formą karną, która może przynieść efekt odwrotny do
oczekiwanego. Jak wskazują, dla całej branży najważniejszym czynnikiem jest dostępność surowca.
Autorzy apelu wskazują na utrudnienia w pozyskiwaniu tego materiału jubilerskiego przez
obowiązujące embargo na import do Polski, utrzymywane przez Rosję w Obw. Kaliningradzkim. W
sprawie dostępności do zasobów naturalnych bursztynu wymaga konsultacji i dokładnej analizy.
W zakresie wydobywania złóż i ich położenia, przedstawiciele branży wskazują, że centralizacja
przyznawania koncesji na wydobycie wydłuży czas oczekiwania, co przełoży się na znaczące
utrudnienia w swobodnym kontynuowaniu prac związanych z wydobycie bursztynu. Pojawia się
sugestia, aby tę decyzyjność pozostawić na szczeblu administracji lokalnych, zwłaszcza, że obszar
występowania podziemnych złóż bursztynu jest bardzo ograniczony, gdyż znajdują się tylko w
określonych rejonach Polski.
W związku z wieloma obawami i pytaniami o zmienione przepisy w związku z nowelizacją ustawy
proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które następnie przekazane zostaną
przedstawicielom środowiska właściwej branży:
1. Z czego wynika konieczność zwiększenia kwoty karnej do 400 tys.zł/km kw.? Czy
dotychczasowe kary okazały się nieskuteczne?
2. Jakimi metodami szacuje się zasobność bursztynu oraz jak kształtuje się obecna sytuacja
zasobności tego surowca?
3. Czy branża bursztynniczo-jubilerska może liczyć na wysłuchanie ich głosu i propozycji w
kwestii przygotowywanej zmiany ustawy?

