
Projekt ustawy o nabyciu własności kopaliny wydobytej przez przedsiębiorcę 

z pozaziemskiego złoża kopaliny 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

 “Świat” (np. USA, zob. H.R.2262-U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, 

title IV - Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015)  pracuje nad odpowiednimi 

regulacjami prawnymi, które miałby umożliwić komercyjne wydobywanie szeroko rozumianych  

surowców ze złóż pozaziemskich. Z uwagi na fakt, iż polski ustawodawca wydaje się nie 

dostrzegać tego zjawiska, przygotowaliśmy  własny projekt ustawy. Dotyczy on  kwestii nabycia 

własności kopaliny, wydobytej z pozaziemskiego złoża kopaliny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 

jest to tylko część problematyki związanej z tzw. kosmicznym górnictwem. Niemniej (wg nas), ma 

ona znaczenie kluczowe dla całego zjawiska. Poniższy projekt ma przede wszystkim prowokować 

do dyskusji. Zachęcamy do lektury. 

 

Ustawa z dnia ...... 2016 r. 

 

o nabyciu własności kopaliny wydobytej przez przedsiębiorcę  

z pozaziemskiego złoża kopaliny  

 

 

Art.1 [Zakres przedmiotowy]  

Ustawa określa zasady nabycia własności kopaliny wydobytej przez przedsiębiorcę 

z pozaziemskiego złoża kopaliny dla celu gospodarczego.  

 

Art. 2 [Wyłączenie stosowania ustawy] 

1. Ustawy nie stosuje się do nabycia przez przedsiębiorcę własności kopaliny wydobytej 

z pozaziemskiego złoża kopaliny dla celu niegospodarczego, w tym naukowego lub dydaktycznego 

oraz do nabycia własności kopaliny wydobytej z pozaziemskiego złoża kopaliny przez Skarb 

Państwa dla jakiegokolwiek celu. 

2. Wydobyciem przez przedsiębiorcę kopaliny z pozaziemskiego złoża kopaliny dla celu 

niegospodarczego nie jest wydobycie kopaliny w celu jej zbadania pod kątem przydatności 

gospodarczej pozaziemskiego złoża kopaliny.  
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Art. 3 [Definicje pojęć] 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

1) kopalinie – należy przez to rozumieć w szczególności wodę, węglowodór, rudę metali, metal 

w stanie rodzimym, rudę pierwiastków promieniotwórczych, siarkę rodzimą, sól, gips i anhydryt 

oraz kamień szlachetny, mogące występować w połączeniu ze sobą lub z innymi substancjami, 

odłączone, w jakikolwiek sposób, od pozaziemskiego złoża kopaliny;  

2) pozaziemskim złożu kopaliny – należy przez to rozumieć powierzchniowe 

lub podpowierzchniowe naturalne nagromadzenie kopaliny albo kopalin, występujące 

w jakimkolwiek miejscu w przestrzeni kosmicznej, którego eksploatacja może przynieść korzyść 

gospodarczą;  

3) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który posiada koncesję na wydobycie 

kopaliny z pozaziemskiego złoża kopaliny.  

 

Art. 4 [Własność kopaliny wydobytej z pozaziemskiego złoża kopaliny]  

1. Kopalina objęta jest własnością.  

2. Prawo własności, o której mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje przedsiębiorcy, który odłączył, 

w jakikolwiek sposób, kopalinę od pozaziemskiego złoża kopaliny.  

3.  Nabycie własności kopaliny przez przedsiębiorcę następuje z chwilą jej odłączenia, 

w jakikolwiek sposób, od pozaziemskiego złoża kopaliny.  

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do własności, o której mowa w art. 4 ust. 1, stosuje 

się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.   

 

Art. 5 [Koncesja oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej] 

Warunki udzielenia koncesji przedsiębiorcy na wydobycie kopaliny z pozaziemskiego złoża 

kopaliny oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w zakresie wydobycia  

kopaliny z pozaziemskich złoża kopaliny określa odrębna ustawa.   

 

Art. 6 [Wejście w życie] 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  


