Ogólny schemat procedury kontroli Przedsiębiorców
wydobywających kopalinę ze złóż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(art. 78a, ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.])

Kontrola przeprowadzana jest w zakresie wykonywania przez Przedsiębiorcę
obowiązków i czynności z tytułu udzielonej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża oraz
przestrzegania i stosowania Prawa geologicznego i górniczego. Kontrola obejmuje głównie:
1. przestrzeganie warunków określonych w decyzji koncesyjnej;
2. posiadanie wymaganych dokumentów, tj.:
 zatwierdzonego plan ruchu zakładu górniczego,
 operatów ewidencyjnych zasobów złoża kopaliny,
 dokumentacji mierniczo-geologicznej;
3. prowadzenie działalności wydobywczej zgodnie z projektem zagospodarowania złoża;
4. czy ruch zakładu górniczego odbywa się pod kierownictwem – kierownika ruchu
zakładu górniczego i osób dozoru ruchu zakładu górniczego;
5. czy przedsiębiorca utworzył fundusz likwidacji zakładu górniczego oraz czy ma na nim
zgromadzoną odpowiednią ilość środków finansowych, wynikającą z należnej opłaty
eksploatacyjnej;
6. dokonanie przez kontrolujących obmiaru wyrobisk górniczych oraz sprawdzenie
zachowania granic obszaru górniczego w terenie, określonych w koncesji;
7. sprawdzenie przez kontrolujących ilości wydobytej kopaliny ze złoża
8. porównanie ilości wydobytej kopaliny zadeklarowanej przez przedsiębiorcę do opłat
eksploatacyjnych z ilością wyliczoną w operacie ewidencyjnym oraz wynikami
obmiaru wyrobisk;
9. sprawdzenie dowodów dokonanych wpłat opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe
gminy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogólne zasady kontroli są następujące:
a) Zakładana ilość kontroli w roku kalendarzowym – 25-30 (bez uwzględnienia kontroli
wynikających z bieżąco prowadzonych spraw – np. skarg, interwencji)
b) Kontrola przestrzegania warunków koncesji powinna zostać przeprowadzona co
najmniej 1 raz w okresie 6 lat.
c) Kontrola obejmuje przedsiębiorców wykazujących duże ryzyko naruszenia przepisów
oraz tych, którzy nie wykonali obowiązków prawnych wynikających z Prawa
geologicznego i górniczego (art. 78a, ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej), np.:
 nie złożyli deklaracji opłatowej określającej wysokość należnej opłaty
eksploatacyjnej i dowodów dokonanych wpłat lub innych wymaganych przez
Prawo geologiczne i górnicze dokumentów, np. informacji o zmianach zasobów
złoża kopaliny,
 w deklaracji opłatowej wykazują zerowe wydobycie,
 w deklaracji opłatowej wykazują duże wydobycie, większe niż planowane roczne
określone w projekcie zagospodarowania złoża lub w decyzji środowiskowej;
 nie dopełnili prawnego obowiązku - w wyniku wykonywania tej działalności.
d) Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

