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PROCEDURA 
ugodowego post ępowania przy naprawianiu szkód spowodowanych ruchem  zakładu 

górniczego w rejonie polsko-czeskiej granicy pa ństwowej 

Podstawa prawna: 

1) Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej 
Republiki Socjalistycznej o współpracy przy wybieraniu złóż węgla kamiennego zalegających w 
rejonie wspólnej polsko-czechosłowackiej granicy państwowej, sporządzone w Katowicach dnia 
2 grudnia 1984 r.; 

2) Statut Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla 
kamiennego  
w rejonie wspólnej polsko-czechosłowackiej granicy państwowej, stanowiący załącznik nr 1 do 
Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej 
Republiki Socjalistycznej o współpracy przy wybieraniu złóż węgla kamiennego zalegających w 
rejonie wspólnej polsko-czechosłowackiej granicy państwowej, sporządzonego w Katowicach 
dnia 2 grudnia 1984 r.; 

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007/WE z dnia 11 lipca 2007 r. 
dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. Urz. UE L 199 z 
31.07.2007, str. 40); 

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012, str. 1, z późn. zm.); 

5) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196); 
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, późn. zm.). 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Procedura określa zasady ugodowego postępowania przy naprawianiu szkód powstałych 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanych ruchem zakładu górniczego prowadzonym 
na terenie Republiki Czeskiej w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej. 

§ 2. W rozumieniu procedury: 

1) szkodą spowodowaną ruchem zakładu górniczego, zwaną dalej „szkodą”, jest w szczególności:  
a) uszkodzenie obiektu budowlanego (budynku, budowli lub obiektu małej architektury), 
b) uszkodzenie cieku naturalnego lub sztucznego oraz obiektów hydrotechnicznych z nimi 

związanymi, 
c) uszkodzenie gruntu rolnego i leśnego, rozumiane jako: zawodnienie, osuszenie lub 

powstanie deformacji ciągłych i nieciągłych (progi, zapadliska, zalewiska), 
d) strata w nasadzeniach, zasiewach i uprawach, 
e) poniesienie kosztów zabezpieczenia obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej, 
f) poniesienie kosztów rozbiórki obiektu uszkodzonego w wyniku szkód, 
g) inne zdarzenie 
— jeżeli, w toku indywidualnej oraz szczegółowej analizy, istnieje związek przyczynowo-
skutkowy między powstałą szkodą, a ruchem zakładu górniczego; 

2) przedsiębiorcą górniczym, zwanym dalej „przedsiębiorcą”, jest przedsiębiorca prowadzący ruch 
zakładu górniczego na terenie Republiki Czeskiej, na skutek którego wystąpiła szkoda na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. Prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego wynikającego z obowiązku 
naprawienia szkody powstałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanej ruchem zakładu 
górniczego prowadzonym na terenie Republiki Czeskiej, w rejonie wspólnej polsko-czeskiej 
granicy państwowej, jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 
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§ 4. Postępowanie ugodowe, w tym korespondencja oraz dokumenty, przy naprawianiu szkód 
powstałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanych ruchem zakładu górniczego 
prowadzonym na terenie Republiki Czeskiej, w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy 
państwowej, jest prowadzone w języku polskim. 

§ 5. Odpowiedzialność za szkodę oraz wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody 
ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, na skutek którego powstała szkoda. 

§ 6. Sprawy o naprawienie szkody mogą być merytorycznie prowadzone przez służby 
przedsiębiorcy lub przez podmiot przez niego upoważniony. 

Rozdział 2 

Post ępowanie o naprawienie szkody 

§ 7. 1. Przedsiębiorca przystępuje do załatwienia roszczenia o naprawienie szkody na pisemny 
wniosek poszkodowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zwanego dalej „wnioskiem”, 
kierując się zasadą ugodowego rozwiązywania sporu, przekazany: 

1) bezpośrednio przedsiębiorcy, 
2) osobie upoważnionej do przyjmowania wniosków o naprawienie szkody w imieniu 

przedsiębiorcy, pełniącej dyżur w Urzędzie Gminy Zebrzydowice albo w Urzędzie Gminy 
Hażlach, 

3) przedsiębiorcy, za pośrednictwem Urzędu Gminy Zebrzydowice albo Urzędu Gminy Hażlach; 
4) przedsiębiorcy, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

2. Wzór przykładowego formularza wniosku stanowi załącznik do procedury. 

3. W sprawach awaryjnych dopuszcza się telefoniczne zgłoszenie wniosku, pod numer telefonu 
przedsiębiorcy podany do publicznej wiadomości na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Gminy 
Hażlach.  

4. W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, poszkodowany lub osoba przez niego 
upoważniona, jest obowiązany do uzupełnia wniosku, składając pisemny wniosek, na zasadach 
określonych w ust. 1. 

§ 8. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany do wyznaczenia osoby, albo osób, upoważnionej do 
przyjmowania wniosków o naprawienie szkody w jego imieniu, pełniącej dyżur w siedzibie Urzędu 
Gminy Zebrzydowice oraz Urzędu Gminy Hażlach, nie rzadziej niż raz w miesiącu w każdej z 
gmin, zgodnie z uzgodnionym, z tymi urzędami, harmonogramem dyżurów oraz w godzinach pracy 
tych urzędów. 

2. Urząd Gminy Zebrzydowice oraz Urząd Gminy Hażlach są obowiązane do nieodpłatnego 
udostępnienia osobom, o których mowa w ust. 1, stanowiska do przyjmowania wniosków o 
naprawienie szkody, zgodnie harmonogramem dyżurów. 

§ 9. Datą zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody jest dzień: 

1) bezpośredniego doręczenia przedsiębiorcy wniosku; 
2) doręczenia wniosku osobie upoważnionej do przyjmowania wniosków o naprawienie szkody w 

imieniu przedsiębiorcy, pełniącej dyżur w Urzędzie Gminy Zebrzydowice albo w Urzędzie 
Gminy Hażlach; 

3) doręczenia przedsiębiorcy wniosku, za pośrednictwem Urzędu Gminy Zebrzydowice albo 
Urzędu Gminy Hażlach; 

4) doręczenia przedsiębiorcy wniosku, za pośrednictwem operatora pocztowego. 
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Rozdział 3 

Tryb rozpatrywania wniosków o naprawienie szkód 

§ 10. Przedsiębiorca analizuje otrzymane wnioski na podstawie aktualnych warunków 
górniczo–geologicznych oraz zebranego materiału otrzymanego z monitorowania wstrząsów 
wywołanych eksploatacją górniczą. 

§ 11. W celu określenia zakresu rzeczowego szkody oraz sposobu jej naprawienia 
przeprowadza się oględziny, z których jest sporządzany protokół podpisywany przez osoby biorące 
udział w oględzinach. 

§ 12. Przedsiębiorca jest obowiązany do przedstawienia pisemnego stanowiska dotyczącego 
roszczenia o naprawienie szkody: proponując warunki ugodowego jego załatwienia, albo 
odrzucające roszczenie o naprawienie szkody wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy. 

§ 13. Przedsiębiorca oraz poszkodowany mogą zawrzeć ugodę w formie aktu notarialnego 
stanowiącą tytuł egzekucyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.). 

§ 14. Sądowe dochodzenie roszczeń przed sądami polskimi jest możliwe po wyczerpaniu 
postępowania ugodowego.  

§ 15. Warunek wyczerpania ugodowego postępowania jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca 
odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec 
przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, 
wyznaczy dłuższy termin. 

§ 16. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia 
się o szkodzie przez poszkodowanego. 

Rozdział 4 

Sprawozdawczo ść 

§ 17. Przed ustalonym terminem posiedzenia Zespołu do spraw szkód Dwustronnej 
Międzyrządowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie 
wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej, zwany dalej „Zespołem”, przedsiębiorca przekazuje 
temu Zespołowi, za pośrednictwem Przewodniczących czeskiej i polskiej części tego Zespołu, 
pisemną informację, w języku czeskim oraz polskim, o sposobie załatwiania roszczeń o naprawę 
szkód, wraz z pisemnymi uzasadnieniami odmów ich uznania. 

§ 18. W przypadku uznania przez Zespół, że uzasadnienie odmowy uznania roszczenia o 
naprawienie szkody budzi wątpliwości merytoryczne, Przewodniczący Zespołu może wnioskować 
do Przewodniczących czeskiej i polskiej części Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw 
współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy 
państwowej o ewentualne ustalenie dalszego sposobu ugodowego załatwienia sporu. 

§ 19. Przedsiębiorca przedstawia na posiedzeniach Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do 
spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej 
granicy państwowej sprawozdanie z naprawiania szkód w okresie pomiędzy posiedzeniami tej 
Komisji. 


