
24. Sprawy z zakresu geologii i górnictwa. 
 

Z zakresu geologii i górnictwa (symbol 606) można odnotować sprawy o sygn. 

akt VI SAB/Wa 40/08 i VI SAB/Wa 41/08, w których Sąd oddalił skargi E. Sp. z o.o. 

na bezczynność Ministra Środowiska w rozpoznaniu wniosków o udzielenie koncesji 

na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego. Sąd wskazał, że 

nieuzupełnienie w toku postępowania administracyjnego braków formalnych ww. 

wniosków w postaci złożenia map topograficznych, wywołało prawidłowy skutek 

pozostawienia ich przez organ bez rozpoznania, na podstawie art. 64 § 2 kpa. 

Pozostawienie wniosków bez rozpoznania nie stanowi o bezczynności organu, o której 

mowa w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej 

p.p.s.a. 

Sprawa o sygn. akt VI SA/Wa 1409/08 dotyczyła natomiast skargi A.W. na 

decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania 

administracyjnego. A. W. podał, że uniemożliwienie mu udziału w postępowaniu o 

zmianę koncesji, spowodowało ograniczenie jego praw w zakresie swobody 

dysponowania należącą do niego nieruchomością. Jednocześnie powołał się na przepis 

art. 6 ust. 2 Dyrektywy nr 85/337 (EWG) z dnia 27 czerwca 1985 r. „w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko naturalne” oraz na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości wydane na 

podstawie tej Dyrektywy. 

Sąd oddalając skargę wskazał, że wymieniona Dyrektywa nie określa zasad 

postępowania przed sądem krajowym i organami krajowymi, gdyż prawo 

wspólnotowe nie reguluje tych zagadnień. Powołanie się zatem na ten akt nie mogło 

doprowadzić do skutecznego wykazania interesu prawnego A. W. w sprawie o 

wznowienie postępowania w sprawie zmiany koncesji. To, że A. W. w przyszłości 

zamierza na swojej nieruchomości, sąsiadującej z terenem górniczym, prowadzić 

działalność agroturystyczną nie skutkuje posiadaniem przez niego interesu prawnego 

w tej sprawie. Nie jest to bowiem interes aktualny, a co najwyżej hipotetyczny.  
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