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Białystok, 2017-08-03

Sz. P.
Jan Szyszko
Minister Środowiska

Interpelacja
w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia kopalin oraz stawki podatku
od nieruchomości zajętych na eksploatację kruszywa.
Zwróciła się do mnie burmistrz Sokółki z opisem sytuacji w gminie, w której występuje wiele
odkrywkowych kopalni żwiru..
Gmina Sokółka posiada bogate, udokumentowane złoża piasku i żwiru. W ciągu ostatnich
10 lat, na terenie gminy można zaobserwować dynamiczny rozwój przedsiębiorstw związanych z
wydobyciem kruszywa. Na dzień dzisiejszy teren poddany eksploatacji wynosi ok. 600 ha.
Działalność związana z pracami przy wydobyciu, zdaniem mieszkańców, generuje nadmierny
hałas oraz zapylenie w postaci przenoszącego się piasku, drogą powietrzną, na okoliczne
domostwa. Burmistrz miasta Sokółka wskazuje, że problem zapylania okolicznych domostw
został wywołany przez niedostateczne działania nad rekultywacją gruntów wyeksploatowanych.
Wskazując, że obecna wysokość podatku lokalnego od nieruchomości nie zachęca
przedsiębiorców do prowadzenia takich działań. Przedstawiciele samorządu lokalnego wskazują
także, że intensywny ruch transportowy, wpływa także negatywnie na stan infrastruktury
drogowej na ternie gminy. Władze gminy jak i jej mieszkańcy doszli do wniosku, że korzyści
finansowe z tytułu funkcjonowania kopalń nie są wystarczająco współmierne do negatywnego
oddziaływania prac wydobywczych na funkcjonowanie gminy. Podobne stanowisko reprezentuje
Rada Miasta Sokółka, która odrzuca projekty planów zagospodarowania dla 6 kopalń.
Na podstawie art. 134 ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
NR 163, poz. 981 z późn. zmianami) zostaje ustanowiona opłata eksploatacyjna, którą ponosi
przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a jej wysokości reguluje załącznik do w/w ustawy.
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Według art. 135 stawki ulegają corocznej zmianie, stosownie do średniorocznego wskaźnika cen
towarów, a jej wysokość ogłasza minister właściwy do spraw środowiska w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawka ta w 2017 roku
wynosi 0,59 zł za 1 tonę kopalin. Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. NR 163, poz. 981 z późn. zmianami) opłata eksploatacyjna w 60%
stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód
NFOŚiGW. Na podstawie przytoczonych artykułów z ustawy, Burmistrz wnioskuje, aby zostały
ewentualnie przeprowadzone zmiany w wysokości opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia
kopalin, zmiany proporcji jej podziału oraz zmiany maksymalnej stawki podatku od
nieruchomości zajętych na eksploatację kruszywa:
1) Ustanowienie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie 1 tony kopaliny na poziomie 2,00 zł
2) Zmiana sposobu podziału opłaty eksploatacyjnej, aby w 80% stanowiła dochód gminy, na
ternie której jest prowadzona działalność wydobywcza, a w 20% dochód NFOŚiGW.
3) Wyodrębnienie w oddzielnej pozycji stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową i ustalenie
jej w wysokości dwukrotnie wyższej niż dla pozostałych rodzajów działalności gospodarczej.
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy znane jest Ministerstwu stanowisko władz samorządowych gminy Sokółka?
2. Czy Ministerstwo planuje zmiany dotyczące wysokości opłaty eksploatacyjnej?
3. Czy Rząd planuje zmianę maksymalnej stawki podatku od nieruchomości zajętych na
eksploatację kruszywa?
4. Czy Ministerstwo planuje zmianę proporcji opłaty eksploatacyjnej stanowiącej dochód
gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, między gminą a NFOŚiGW?
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