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z dnia 6 maja 1953 r. 

PRA WO GÓRNICZE 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Przepisy prawa górnicze go oheślają 

zasady i warunki poszukiwania i wydobYwan.ia kopalin, 
znajdujących się w złożach naturalnych. 

2. Rada Ministrów us tala ·w drodze rozporządzenia 
kopaliny, których poszukiwanie i wydobywanie na całym 
obszarze Państwa lub na niek tórych jego terenach pod
lega prawu górniczemu, 

Art. 2. Przepisy prawa górniczego mają odpowied
nie zastosowanie do poszukiwania i wydobywania ko
palin, znajdujących się w zwałach po robotach górni
czych. 

Art. 3. Wydobywanie kopalin sposobem odkry wko
wym i bez użyci.) materiałów wybuchowych podlega 
przepisom prawa górniczego w zakresie, który us tali 
M inister Górnictwa w porozumieniu z właściwym mi
n istrem w drodze rozf-orządzenia, biorąc pod uwagę roz
miary wydobycia i warunki bezpieczeóstwa pracy. 

nić 
Art. 4. Pravło wydobywania kopalin służy wyłącz

al1stvlU , jeże li prawo górnicze nie stanowi inaczej. 

Art. S. 1. Ministe r Górnictwa za zgodą Przewod
n iczącego Paóstwowcj Komisj i Planowania Gbspodarćze

go i w porozumieniu z właściwym ministrera może -
w celu zaspokojenia społecznie uzasadn ionych potrzeb 
gospodarczych - zezwolić spółdzieln iom i osobom n ie 
będącym wykonawcami narodowych planów g ospod.:u 
czy ch na wydobywanie kopalin. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wydoby
wanie kopalin odbywa się na zasadach prawa g órniczego 
oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w zezwoleniu. 

3. Minister Górnictwa określi w drodze rozporZą
, dzenia tryb wydawania zezwoleó przewidzianych VI ust. 1. 

Art. 6. Rada Ministrów może w drodze rozporz ąd'le

nia określić, które kopaliny na całym obszarze Państwa 
lub na poszczególnych jego terenach i na jakich zasadach 
posiadacz powierzchni gruntu może wydobywać na włas
ne potrzeby sposobem odkrywkowym i bez użycia ma~e

riałów wybuchowych. 

Art. 7. Kto wydobył kopalinę zgodnie z przepisami 
art. 5 i 6, uprawniony jest do rozporządzania nią w gra
nicach prawa. 

Art. 8. Przepisów prawa górnic7ego n ie stosuje się 
do kopalin w złożach występujących na powierzchni, 
jeżeli kopaliny te są użytkowane dla ce lów rolniczych 
lub innych, a nie są wydobywane ze złoża, 

Art. 9. 1. Organy państwowej administracji gór
nictwa sprawują 'IN okręgach ochrony górniczej [Eldzór 
nad w ierceniam i poszukiwawczymi i eksploatacyjny'mi 
żródeł wód m ineralnych oraz nad eksploatacją technicz
ną tych źródeł. 

2. M iniste r Górnidwa za zgodą Prezesa Rady ~,1i

nistrów i w p'orozumieniu z zain te resowanymi min :
strami określi w drodze rozporządzenia zakres i sposób 
wykonywania nadzoru p rzewidzianego w us t. 1. 

Art. 10. Przedsięb iorstwem górniczym w rozumie:1ia 
prawa górniczego jes t przeds i ęb i orstwo lub inn3 ins ty
tucja. która poszukuje lub wydobywa kopaliny. 

A r t. 11. Przepisy prawa górniczego stosuje si ę od
powiednio VI przypadku bud:)wy nowego zakładu gór;.:i
czego. 

Art. 12. 1. Prawo górnicze nie n arusza przep isów 
o paóstwowej służb ie geologicznej. 

2. Rada Ministrów określi zasady współdziała n ;a 
organów paI1stwowej administracji górnictwa i organów 
paI1stwowej służby geologicznej w sprawach objętych 
prawem górniczym., 
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DZIAŁ II 

Poszukiwanie złóż kO'palin. 

Art. 13. Państwo planuje, organizuje i prowadzi po
~zukiwania złóż kopalin. 

Art. 14. 1. Zadania organów państwowej służby 

geO'łogicznej w dziedzinie poszukiwań złóż kopalin okre
ślają odrębne przepisy. 

-2. Rada Minis trów może w drodze rozporządzenia 
określić kopaliny, których złoża mogą być poszukiwane 
. wyłącznie przez organy państw.owej służby geologicznej. 

Art. 15. Osoby fizyczne mogą prowadzić poszuki
wania złóż kopalin na wa'runkach określonych w praw ie 
górniczym. 

Art. 16. 1. O soba fizyczna, która zamier:.za prowa-
, dzić poszukiwania złóż 'kopalin, powinna uzyskać zezwo
lenie okręgowego urzędu górniczego, który okreśii w 
zezwO'leniu zakres, sposób i szczególne warunk i poszu
kiwań. 

2. Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzenia 
zasady i tryb wydawania, zmiany i cofan ia zezwoleń na 
poszukiwania złóż kopalin oraz źasady prowadzenia po
sz"ukiwań na podstawie tych zezwoleń. 

.>: '. -.. ~., 
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2. Przepis ust. 1 stosuje się O'dpo·wiedni~ do wszy 
. stkich osób, które przyczyniły się bezpośrednio dO' od

krycia złoż'a kopaliny. 

3. Rada Ministró ....... określi w drodze rozporządzenia 
zasady i tryb wydawan ia świadectwa odkrywcy oraz 
ustalania i wypłaty pFZez PaJlstwo premii określonej 

w ust. 1. 

Art. 21. 1. Organy państwowej służby geolog l<::z
nej oraz osoby prowadzące poszukiwania złóż kopalin na 
podstawie zezwolenia mają prawo wstępu na nieruclLJ
mości dla przeprow adzenia poszukiwań z łóż kopalin . 

2. Rada ' Ministrów obeśli VI' drodze' rozpórżqdZ'2-
nja zasady i sposób korzystania z u;Jrawnień określonych 
w ust. 1 oraz zasady i tryb wydawania decyzji stwie rdza
jących praw o wstępu na nieruchomośc i i przeprowć1.dza

n id na nich poszukiwań złóż kopalin. 

A rt. 22. Organom państwowej służby geologiczn e j 
oraz osobom prowadzącym poszukiwania złóż kopalin na 
podstawie 'zezwolen ia przysługuJą w stosunk u do wla~;ci 

c ieli nieruchomości odpowiednie upraw n ieni:!, j p.kie na 
podstaw ie prawa górniczego służą przedsięb iors twu g 6r
n iczemu. PrzE!p isy zawarte w rozdziale II dz:ału IV mają 
odpowiednie zastosowanie. 

Art. 23. Poszukiwania złóż kopalin na terenach ma
jących szczeg ólne znaczen ie ' dla obronn03c i Pal1stNil i 

Art. 11. 1. Okręgowy urząd g órniczy sprawuje bezpieczeństwa publicznego mogą być prowadzone po 
nadzór nad poszukiwaniami złóż kopalin, prowadzonymi up rzednIm uzyskaniu zgody właściwych organów w oj-
na podstawie zezwolenia. Gdy poszukiwania prowadzone '" skowych i bezpiecze11stwa publicznego . 
są na obsza rze obj ętym właściwości ą killp okręgowych 
urzędów górniczych, rradzór sprawuje okręgowy urząd 

górniczy wskazany przez Wyższy Urząd Górniczy. 

2; .' Zakres i spos'ób' wykonyw-ania nadzoru okreś l o 

n ego w ust. 1 ustali Minister Górnictwa w porozumieniu 
z Prezesem Centralnego UrzędQ Geologii. 

Art. 18. 1. Okręgowy urząd górniczy może n a 
kazać prowadzącemu poszukiwania złóż kopalin na pod
stawie zezwolen ia zmianę lub prze rwanie czynności po
szukiwawczych. 

2. Okręgowy urząd górniczy powmlen nakazać 

prowadzącemu p oszukiwania złóż kopalin niezwłoczne 

przerwan ie czytmoś ci poszukiwawczych, gdy p oszuki
wania prowadzone są ·w sposób naruszaj ący przepisy 
prawa lub inte res spo łeczny, w szczególności gdy mogą 

zag.rozić bezpieczeństwu zakładów g órniczych lub prze
szkadzać ich ruchowi, zagrozić zniszczeniem złóż k o
palin, przeszkadzać czynnościom poszukiwawczym wyko
nywanym już przez kogo innego 'albo zagrażać żródłom 
wód mineralnych, dla zabezpieczenia których ustanowio
no okręg ochrony, górniczej. 

Art. 19. Kto odkrył złoże kopaliny, choćby przy 
padkowo, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

o tym najbliższy okręgowy urząd górniczy z określeniem 
czasu, miejsca i sposobu dokon ania odkrycia, załączając 
W miarę możności próbę kopaliny. 

Art. 20. 1. Kto odkrył złoże kopaliny, choćby n ie 
objętej zezwojeniem n a poszukiwanie, otrzymuj e świa

dectwo odk rywcy i premię zależną od n aukowej. tech
niczn ej a lbo gospodarcze j doniosłoś ci odkrycia oraz od 
poniesionych kosztów i czasu trwania poszl.!kiwań. Pre
mia ta j est wolna od wszelkich obciążeń p U,blicznych. 

Art. 24. Do nap rawien ia szkód · powstałych w nieru
chomościach n a . .sku tek .. poszukiwall złóż. kopalin stosu je 
sięodpowieqnio zasady rozdziału III dzi ału . XV o szko
dach powstałych wskutek robót górniczyc;l. 

DZIAŁ 'm 

Obszar g ómlczy. 

Art. 25. 1. Obsza r górniczy okreś:a przestrzeń , w 
gran icach której przedsiębiorstwo górnicze uprawnione 
jest do wydobywan ia oznaczone] kop uliny ze złoża. 

2. O bszar górniczy tw orzy się dla każdej k opaliny 
osobno , chocia:iby złoża różnych kopaLn występowały w 
bezpoś rednim ~;ąsiedztwie . . 

Art. 26. L O b szary góm icze two rzy się ze wzglę

du na zamierzoną w planach gospodarczych ek~pl0a 'ację 
oheślonego złoża kopa liny. 

2. Obszar górniczy tworzy Minister GÓrn:ctwa. 
3. Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia 

zasady i sposób tworzen ia i zmiany obszarów górniczych 
oraz prowadzen ia ich re jestru, tudzież organy powołane 
do prowadzen ia tego rejestru. 

Art. 21. Granicami obszaru górnicze gp są linie na 
powie rzchni i przech odzące przez nie płaszczyzny p iono
we, sięgające do głębokcści złoża z uwzględnieniem j ego 
uk§ztałtowania. 

.; Art. 28. 1. Okręgowy urząd gómiczy może zarzą

dzić wytyczenie granic obszaru górniczego na powierzch
ni na całym obwodzie obsza ru bądź tylko na pewn e j Jego 
CZE;ŚC4 
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2. Okręgowy urząd górniczy zarządzi wytycJmie 
granic obszaru górniczego na wnioseł':: 

1) przedsiębiorstwa g6rniczego, uprawnionego do eks
ploatacji złoża w granicach tego obszaru górniczego, 

2) przedsiębiorstwa górniczego uprawnionego do eks
ploatacji zło.~~ w granicach sąsiedniego obszaru gór
niczego lub " 

3) właścicieli albo posiadaczy nieruchomości położo

nych w obrębie obszaru górniczego. 

3. 'Wniosek określony w us(' 2 powinien być uza
sadniony istotną potrzebą wytyczenia granic obsz<lru 
górniczego. 

, Art. 29. Koszty wytyczenia granic obszarów górni-
czych umieszczenia znaków gra'nicznych pon':Jszą 
przedsiębiorstwa górnicze uprawnione do eksploatacj i 
złóż w granicach. tych obszarów. 

Art. 30. 1. Wytyczenia granic obszaru górniczego 
i umieszczenia górniczych znaków granicznych dokonuje 
mierniczy górniczy. 

2. Mierniczy górniczy, dokonujący wytyczenia gra
n ic obszaru górniczego , ma prawo wstępu na nieruc!lO
mość celem przeprowadzenia czynności związanych z 
wytyczeniem granic. Przepis art. 23 stosuje się odpo
wiednio. 
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Art 31. Przedsiębiorstwu górniczenm służy prawo 
do nieodpłatllego umieszczenia górniczych zni\ k ów gra
nicżnych n a nieruchomościach w celu wytyczenia granic 
obszaru górniczego. 

Art. 32. Za szkody wyrządzone przy wytyczeniu 
granic obszaru górniczego i umieszczeniu znaków g ~ a

nicznych odpowiadają przedsIębiorstwa górnicze e~s

ploatujęce te obszary na zasadach określonych w prze
p isach o odszkodowaniu i naprawianI U szkód powsta
łych przy wykonyw~llliu pomiarów geodezyjnych. 

Ar!. 33. Minis ter Górnictwa w porozumieniu z Pre
zesem Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii wydaje 
instrukcje techniczne w sprawie pomiarów obszarów 
górniczych oraz przepisy o wzorach i sposobie umiesz
czania górniczych znaków granicznych. 

D Z I A Ł IV 

Prawa wynikające z eksploatil.cji złóż k,opai;l1. 

Rozdział I. 

P rzepisy ogólne. 

Art. 3'1. Przedsic;biors twu górniczemu służy w y1ilCl.
ne prawo d o wydobywania. kopaliny ze złoża w grani
cach określonego obszar u górniczego. 

Art. 35. 1. Przedsiębiorstwo górnicze moż'2 vryk.o
ny,Alać pod pb\-\T _ie~'zchnią \'vszelki2go rodzaju rohoty/ b~i

dO'wle i urzćlc\zenia, potrzebne do wydobyvmHia k opa.
liny. 

2, Vvykonywanie robót, budovrli i urządzeli wym'ic
nionych 1,V ust. 1 pod po'.vie rzchniq terenó\v z aj.rnov,.!Ct
nych przez organy wojskovre lub b8z~,kczei15twa pu
blicznego wymaga zezwolenia tych orgi:Ulów. 

Poz. 113 

Art. 36. 1. Spod eksploatacji górniczej może być 
wyłączone złoże kopaliny w <;zęści obszaru górnicz8\10, 
jeżeli tego wymaga zachowanie rzeczy, posiadającej 
szczególną wartość dla badal'! naukowych lub wartość 
zabytkową, 

2. O wyłączeniu (ust. 1) postanawia na wniosek mi
nistra zainteresowanego minister, któremu p odlega 
przedsiębiorstwo górnicze eksp~atujące złoże. 

Art. 31. 1. Jeżeli" przepis szczególny wymaga ze
zwolenia na wzniesie:tie, przebudowę lub zniesienie bu
dynku lub urządzenia , właściwym do udzielenia zezwole
n ia w stosunku do budynków i urządzeń zakładu górni
czego jest okręgowy urząd górniczy. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw należących do 
właściwości organów państwowej administracji wodnej 
oraz Urzędu Dozoru Technicznego. 

3. Rada Ministrów określi przypadki, w których 
okręgowe urzędy górnicze wydają zezwolenia,stoso
wnie do ust. 1" za zgodą innych organów. 

Art. 38. 1. Przedsiębiorstwo górnicze ma prawo 
bezpłatnego korzystania z wody kopal~ianej na potrzeby 
zakładu górniczego i swoich pracowników, a także w ce
lu zaopatrywania w wodę poszkodowanych wskutek za
niku wody, spowodowanego robotami górniczymi. 

2. . Korzystanie z wody kopalnianej przez przedsię
biOl'stwo górnicze dla celów nie wymienionych w ust. 1 
jak też korzystanie z tej wody przez inne osoby podlega 
przepisom prawa wodnego. 

3, Właściciel i posiadacz nieruchomości nie mogą 
sprzeciwiać się odprowadzaniu wody kopalnianej przez 
ich nieruchomości, o ile odprowadzanie jest niezbędne ze 
wz9lridów technicznych i wykonywane jest zgodnie z 
wymaganiami techniki. 

Art. 39. Kto ma prawo wydobywania określonej 
kopaliny, może :;vydobywać równocześnie inną kopalinę, 
jeżeli według orzeczenia okręgowego urzędu górniczego, 
wydanego w porozumieniu z właściwymi organami p c;,]}
stwowej służby geologicznej , oddzielne wydobywanie 
kopalin jest niemoiliwe lub gospodarczo hie uzasadnio
ne. W przypadkach gospodar czo uzasadnionych okręgo
wy urząd górniczy może orzec o obowiązku przedsiębior
stwa górniczego wydobywania innej kopaliny. 

Art. 40. 1. Kto wydobywając kopalinę wydobył 

ubocznie inną kopalinę , obowiązany jest zgłosić o tym 
okręgowemu urzędowi górniczemu, który zawiadomi 
upraw nionego do jej wydobywania. Uprawniony może 
rozpoi"ządzić tą kopaliną w ciągu 2 tygodni od daty 
ot rzymania zawiadollllenia, pod warunkiem zwrotll kosz
tów jej wydobycia. 

2, Jeżeli zawiadomienie uprawnionego o wydoby
ciu ubocznie innej kopaliny jest niemo;~liwe a lbo jeżeli 

uprawniony nie rozporządzi tą kopaliną w terminie 
wskGzanym w ust. 1, ten, k to wydobył ubocznie kopalinę, 
",owinien rozporządzić nią zgodnie z decyzj ą Wyższego 
Urzędu Górniczego. 

R o z d z i a ł II. 

Stosunek przedsięb:l{H'5~Wi1 górniczego do wł'<iśc:iciela (po.., ,! 
s i"da cza) nieruchomości.. 

Al't,41. 1. Jeżeli przepis szczególny wymaga ze
zwolenia na istotną zmianę gospodarczego charakteru 
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nieruchomości położonej w obrębie obszaru górniczego 
bądż na wzniesienie lub przebudowę na tej n ieruchomo
SCl trwałych budowli i urządzeń nie wchodzących w 
skład zakładu górniczego, udzielenie tego zezwolenia 
może nastąpić tylko po uzgodnieniu z okręgowym urzę

dem górniczym. Zezwolenie może być uzależnione od 
spełnienia warunków technicznych określonych przez 
o~.:::gowy urząd górnicz~ 

2. Minister Górnictwa VI p.orozumieniu z zaintere
sowanymi ministrami ustali w drodze zarządzenia t ryb 
postępowania przy uzgadnianiu, o którym mowa VI 

ust. l. 

Art. 42. 1. Nieruchomość niezbędna do wykonania 
planowych zadań przedsiębiorstwa górniczego w zilkl C
sie poszukiwań złóż kopalin, pomi<uów górniczych OrilZ 

wydobywania kopaliny sposobem otworów wiertniczych 
a także sposobem odlgywkowym, nie powodującym 

istotnego trwalego przekształcenia terenu, może byc za
j ęta przez przedsiębiorstwo górnicze na czas ograniczony, 
nie dłuższy niż jeden rok (czasowe zajęcie nieruchomo
ści). 

2. Czasowe zajęcie nieruchomości określone w 
ust. l następuje na zasadzie zezwolenia udzielonego przez 
okręgowy urząd górniczy właściwy ze względu na miej 
sce położenia nieru chomości . W zezwoleniu określa się 
nieruchomość podlegaj ącą zajęciu, cel zaj ęcia nierucho
mości oraz datę i czas trwania zaj ęcia. 

3. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości, 
obejmującej budynki mieszkalne, udziela okręgowy 
urząd górniczy w porozumieniu z prezydium woJewódz
kiej rady narodowej, 

4. Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości 
państwowego gospodarstwa leśnego udziela okręgowy 
urząd górniczy w porozumieniu z właściwym organem 
państwowego gospodarstwa leśnego. 

Art. 43. Okręgowy urząd górniczy może przedłużyć 
czasowe zajęcie nieruchomości , nie więcej jednak niż o 
jeden rok, jeżeli cel, dla jakiego zajęto nieruchomość , nie 
mógł być osią'gnięty w czasie określonym w zezwoleniu 
z przyczyn szczególnych, nie dających się przewidzieć, 
a nieprzedłużenie czasowego zaj ęcia mogłoby spowodo
wać znaczną szkodę· 

Art. 44. Okręgowy urząd górniczy przedłuży na 
wniosek przedsiębiorstwa ' górniczego czasowe zaj ęcie 
nieruchomości, jeżeli przedsiębiorstwo to złoży p rzed 
upływem okresu trwania zaj ęcIa zilświadczenie swojej 
władzy naczelnej , stwierdzające udzielen ie zezwolenia 
na zgłoszenie wniosku o nabycie czasowo zajętej n ieru
chomości lub stwierdzające zgł05zenle wniosku o przeka-
zanie tej nieruchomości. ' 

Art. 45. VV razi e zagrożenia bezpieczeństwa zQkła
du górniczego lub jego ruchu albo bezpieczeństwa urzą

dzeń użyteczności publicznej , życia lub zdrowia ludzkie
go w związku z ruchęm zakładu górniczego okręgowy 
urząd górniczy może zezwolić na niezwłoczne zaj <i cie 
przez przedsiębiorstwo górnicze nieruchomości pot rzeb
nych do usunięcia zagrożenia i jego skutków (tymczdso
we zajęcie nieruchomości). Przepis d!·t. 42 ust. 2 s Losu je 
się odpowiednio. 

Art. 46. Przedsięb:orstwo górnicze obowiązcme j est 
w ciągu miesiąca od dnia tymczasowego zajęcia nieru
ch.,omości wydać ją uprawnionemu. 

Art. 47. Okręgowy urząd górniczy może przedłużyć 
tymc.zasowe zaj ęcie nieruchomości , jeżeli przedsiębi{)r

stwo górnicze przed upływem okresu trwania zajęcia 
wystąpiło z wnioskiem o zezwolenie na CZdwwe zaj ęcie 
nieruchomości na podstawie art. 42 albo złożyło przed 
upływem czasu trwania zajęcia zaświadczenie swojej 
władzy naczelnej, stwierdzające udzielenie zezwolenia 
na zgłoszenie vmiosku o nabycie tymczasowo zaj ę tej nie
ruchomości lub stwierdzaj ące zgloszenie wniosku o prze
kazanie tej nieruchomości. 

Art. 4!l. Odmowa zezwolenia na czasowe zajęc:c 
nieruchomości albo orzeczenie odmawiające wywłasz:::ze
nia lu~ przekazania nieruchomości powodują wygaśnię
cie zezwolenia, wydanego na podstawie art. 45 i 47, oraz 
obowiązek przedsiębiorstwa górniczego niezwłocznego 
wydania tyElczasowo zaj ętej nieruchomości uprawnio
nemu. 

Art. 49~ W przypadkach, o których mowa wart. 42 
45; zezwolenie na czasow:: lub tymczasowe zaj i;cie nie

ruchomości zajmowanych przez organy wojskowe llib 
bezpieczeI'lstwa publicznego wydaje okręgowy urząd 

g órniczy po uprzednim uzyskaniu zgody tych organów. 

Art. 50. vVniesienie odwołania nie w strzymuje wy
konania decyzji okręgowego urz~du górniczego, vl ydanej 
na podstawie art. 42, 43, 44, 45 lub 47. 

Art. 51. l. Przedsiębiorstwo górnicze uprawnione 
jest w granicach udzielonego zezwolenia do wykonywa
.o.ia na zaję tej czasowo lub tymczasowo nieruchomości 

wszelkich czynności uzasadnionych ze względu na cei, 
dla jakiego nieruchomość zajęto . 

2. Przedsiębiorstwo górnicze nie może wznOSIC na 
zajętej nieruchomości trwałych budowli i urządzcll . 

Art. 52. 1. \VłaścicieloVli lub posiadaczowi nieru
chomości należy się odszkodowan ie za szkody spowodo
wane czasowym lub tymczasowym zajęciem n :erucho-' 
mości. 

, 
2. Orzekanie w sprawach o odszkodowanie okreśto

ne w ust. 1 następuje w drodze postępowania admini
stmcyjnego. 

3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia okre
ślą zasady ustalania odszkodowania za szkody spowodo
wane czasowym lub tymczasowym zajęciem n ieruchomo
ści, organy właści\'te do ustalania odszkodowania, tryb 
postępowania VI tych sprawach oraz sposób wypłaty te
go odszkodowania przez przedsiE;biorstwo górnicze. 

Art. 53. 1. Przedsiębiorstwo górnicze ma prawo 
korzystania z wód p owierzchniowych potrzebnych dla 
ruchu zakładu górniczego. 

2. W przypadku współubiegcmia się kilku przedsię

biorstw górniczych o prawo korzystania z wody po
wierzchniowej okręgowy urząd górniczy określa przed
siębiorstwo uprawnione do korzystania z wody .po
w ierzchniowej lub sposób współlwrzystania z n iej przez 
ubiegające się przedsiębiorstwa. 

R o z d z i a ł nI. 

Szkody powstałe w skutek robót górniczych. 

Art. 54. 1. Szkodą górniczą jest szkoda powstała 
wskutek robót górniczych w nieruchomości, budynku lub 
innej części skład{)wej nieruchomości, bez względu na to! 
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czy szkodę można było prze'lvidzieć orJ.z czy k tokolwiek 
ponosi winG u szkodzenia. 

2. Szkod-a w urządzeniach podziemn ych zakładu 

g órniczego powsta!a wskutek robót górn:czych własnych 
l ub obcych n ie jest szkodą górniczą . 

Art. 55. 
wiązek j ej 
przez prawo 

Povvstanie szkody g órniczej pov: oduje obo
naprawien ia w g ran :cach p rzewidzian ych 

g :'J rnicze. 

Art. 56. Naprawienie. szkody gó rniczej polega n J. 
przy wrócen:u u szkodzon ej w skutek robó t g .Jrn:c;: ych 
nieru chomcśc: i, bud ynk u lub innej częś c i składowej 11ie
rucilOffioŚc i do stanu p op rzee:i.n iej użyi.s ::mo::;ci z llV1lg1e,d 
r:.:e:1iem potrze b IJ :) spodarki pia.nowej. 

Art. 57. Jeżeli przywrócenie do st,ma pO:; fzedn'ej 
użyteczności u sz!wdzon ego wskute~ r Clbó t górniczy ch 
budynku lub inne j częś ci składowej n i eruchomoś c i, n3-
leżącej do wy~~onawcy n a rodowych pb n :Jw' gospod ar
czych, jest technicznie lub gospodarczo nie uzas.a dnione, 
n Cl.p rcnvieaie szkody g6 rniczej pole ga na uzy.slcn iu p rzez 
poszkodo vlć'.nego w drodze budo wn c twa zastępcz 2go 

rzeczy tego samego rodzaju i tej samej użytecznoś c i. 

Art 53. J c::'eii p rzy wrócenie clO stililU p oprzedn 'ej 
użytecznoś ci u sz:codzonej w skutek robót g Jrnl: zych 
n:ETuchoI:1oś ci, budynk u lub irrn 2j cz ,;ści skh dowej n ie
ruchomości, n ale 2:ącej d o OSO JY, k tóra n :e jes t w y k. ) 
nawcą n arodowych planów gospoda r czych, je : t t2:łmicz 

n :e n ie uzasadn ion e , naprawen ie szkody gó rnicze j poL~

ga na nabyciu od osoby poszkodowaD.ej uszkodzonej rz·:)
czy lu b n a zapłacie odszk odowania VI try bie i n a zasa 
d ach określonych w przepisach o n a0ywaniu i prze ;;.a zy 
w an iu nie.ruchomości n :ezbGdny ch d la r ealizacj i na rodo
w ych p lan ów Gosp oda rczy ch. O szacowan :e p r zedmio.u 
n a bycia n astQp uje według j ESO s tanu p rzed j:oVlstaa:e:11 
szkody g 6rniczej. 

A r t S9. 1. Naprawien ie szlwcly g ~rniczcj VI zas ·. ~

'wilch i up r awa ell p o leg a n'1 zapł.:lcie o dszkodo-... 'cnia p ic
ni ę:t.nego . 

2. Rada Ministrów o!creśli vr drodze rozporządzenia 

zasady us ta lania i tryb wypłaty odszkodowania za Z3.s.:e 
wy i upraw y usz;wdzone vlskutek robót górniczych. 

Art. 6i). Obowiązek naprawien ia szkody g :'J rnicze j 
n ie istnie;e w przyp~dku , gdy szkoda wyn ikła w budy n
kach i urządzeniach wznie sionych bez zez'Nolen :a wyI\lJ. ~ 

g 3rre (}0 prawem. 

Art. 51. \Yykoa3.wca narodowych plan ów gospo
darczy ch obowiązany jest sam bezpcśreclnio n " .p ;·aw :ć 

(art. 5G i 57) szkody g órnicze powstałe w n :eruchomoś :: i, 

b udy nku lub innej częśc i składowej n le ruchomo:3c i p rzez 
n :ego uży tkowaue.l Koszty n aprawienia szko dy g jn'l '
czej ponosi przeds iębiorstwo górnicz.'? , z wyjątkiem szko
dy górniczej VI lasach pailstwowych i w n ie zabudowa
n y ch cz ęś c i ach nieruchomości wykonavvców narodowych 
p1anów gospodarczych. 

Art. 62. 1. Jeżeli szkoda górnicza pows t ała w n·.e 
ruchomości, budynku lub innej części składowej n i. e ru
chomości osoby nie będącej wykonawcą narodowych p la
nów gospodarczych, do naprawienia szkody (art. 56 i 58) 
n a koszt przedsiębiorstwa górniczego obowiązane jest 
p-rezydium powiatowej (miejskiej) rady n .:uodowej , wła

ściwej ze względu na miejsce położenia niemcho.mości. 

2. Prezydium powiatowej (miejskiej) rady n a rodo
w e j może na wniosek poszkodow anego upoważnić go do 
wykonania n a rachunek prezy dium n a p rawy szkody gór
n iczej przez przywrócenie do stanu poprzedniej użytecz
ności. 

Art. 63. Koszty naprawienia szkody g:'Jmiczej po
nosi przedsi ęb : ors two g órni cze eksp loatuj ące w dniu 
u j aw n ien ia szkody złoże ' w granicach ' obszaru. g órnicze
go, w obręb ie k tórego prowadzone były roboty g órnicze 
powodujące szlwdę. 

Art. 64. Jeżeli szkodę spowodowały roboty g ,jrni
cze prow adzone przez kilka przedsi c;b:orstw gó rnicl ych, 
r;onosz ą one koszty n apraw ienia tych szkód soLd J.rn :e , 
rozli cza j ąc pom;ędzy 50bą k oszty w r ó wnych cz ,; ściach, 
o ile n ie j est możliwe us talen ie ich s ~osun:co,:vego ud ~ i.::t 
b w sp ow odowilniu szkody. 

Art. 65. R03zCze!lia z tytułu szkody g j rniczej n ie 
mogą być do chodzone po uptyw ie j edn e go roku od dnia 
uj awn ienia się szkody . 

Art. 66: f W sprawach o szk ody g 6rnicze o rzekil
ją wyłącznie k omisj e do spraw szkód górniczy ch: w 
pierwsze j instancj i - k omisj e do spraw szkód górni
czych przy okr:;govvy ch urzędach górniczych, w d ru gie j 
ins tan cj i - odwoławcza k om isja do ~p ra'N szk ód Górni
czych p rzy V/yż3zym U_rz~dzie G órniczy m. 

2. Rada Iv1inistrów określi w d lOdze ro:-:p orz1dze
n :a skład i sposób powolywani:1 k om isji do sp raw szk ód 
g órniczych oraz ich organ izacj ę . 

Art. 61. 1. Komisja do sp raw szkód górn ·.c:o:ych 
w szczyna postępowanie n a wniosek osoby za'ntEICsow a 
lle j, przedsięb;o r:;lwa górniczego lub prezydium p owia 
tow ej (m iejsk ie j ) rady narodow ej, a także z urzędu . 

2. Pos tępo,.vanie p rzed komisj ami do sp raw szkód 
g órniczych toczy się według p rzep isów o po stępowaniu 

a dministracyjnym, o ile prawo górnicze n~e s tan owi i1n
czcj. 

, Art. 63. 1. Orze czenie komisji 
g órniczych ustala : 

do spraw szkód 

1) rodzaj i rozmiar szk ody górnicze j oraz osobę po
szkodowanego, 

2) sposób i zakre s napraw ienia szk ody g órniczej, 
3) wykonawcę n a rodowych p lanów gosp od a rczych lub 

prezydium pow iatowej (miej skiej) rady n :uodo \\re j, 
ol;lowiązane do lla r,: raw ienia szkod y gó rniczej, 

4) koszty naprawienia szkody górniczej i przedsiębi .. H 

stwo g órnicze obowitfzane do zapłaty tych 'kosztów , 
5) termin wyk onania orzeczenia. 

2. W uzasadnionych przypadka.ch komisja może na 
'wniosek st rony zmienić term in w ykonania orzeczenia. 

Art. 69. Komisj a do spraw szkód gó rniczych może 

określlć w orzeczeniu 'przybłiżone k oszty napraw :eI\ia 
szkody g6rnicze j. W tym przypadku os ta teczn y koszt na
prawien :a szkody górniczej u stala komisja po Wyk(llll
niu orzeczenia. 

Art. 70. Komisja do spraw szkód górniczy ch może 
w każdym czasie rozszerzyć ustalony w orzecze n iu za
kres robót maj ących na ce lu naprawienie szkody g órni. 
czej oraz powiększyć koszty te\:lO n ap rawienia, j eżeli wv
nikła uzasadniona potrzeba wykonan ia dodiltkowych ro
bót. 

'-
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Art. 71. 1. Komisja do spravv szkód górniczj'ch 
może wydać zarządzenie tymczasowe celem zabezpiecze

. n ia nieruchomości,' budyn::u lub innej części składowej 
, nieruchomości przed rozszerzaniem się szkody gÓf\liczej. 
. W zarzqdzeniu tymczasowym komisja określi t ermin je-
go wykonan ia oraz ustali, kto jest obowiązany do wy
konania ro!:>ót zabezpieczających. 

2. Koszty vlykonania z::.rządzenia wyda:lego na 
podstawie ust, 1 ponosi tymczasowo przedsiębiorstwo 

g6rnicze do czasu wydania orzeczenia Vi sprawie. 

3, Komisja do spraw szkód górniczych może zarzą
dzeniu wydanemu na pod:otawic u ::;t. 1 nadać moc na
tychmiastowej wykonalności. 

Art. 12. 1. W przypadku zaniku wojy ,,,sk'.l tek ro
bót górniczych komisja do spraw szkód g6rniczych w}'da 
zarządzenie tymcz6.sowe o obowiązku przedsiębiorstwa 
górniczego dostarczenia bezpłc. tnie poszkodowanym n ie
zbędnej dla ni ch ilości wody do użytku dom::>wego i dla 
potrzeb inwentarza. VV razie n iemożno$ ci wykonania te
go obowiązku przez przedsiębiorstwo górnicze, do do
starczenia .wody obowiązane jest prezydium 'IIvłaś ciwej 

powiatowej (miejskiej) r ady n arodowej na koszt przed-
siębiorstwa g6rniczego. -

2. Do zarządzenia tymczasoweg::> wydaneg0 na 
podstawie ust. 1 stosuj e się odpowiednio przepis art. 71 
ust. 3. 

Art. 13. 1. W razie zagrożenia w skutek robót gór
niczych bezpieczeństwa i całoś ci budynków lub inn'ych 
CZęSCl składowych nieruchomości komisja do SpruYl 
szkód górniczych może w drodze orze czen:a nakazać wy
konanie kotwienia zapobiegawczego. OrzecZG:1ie to 
określi zakres wykonania kotwienia zapobiegawczego ' 
oraz osobę obowiązaną do wykonania tych robót . Prze
pis art. 71 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Koszty kotwienia zapobiegawczego ponosi prz2d
siębiorstwo górnicze, którego roboty górnicze zagrażają 
bezpieczeństwu i całości budynków lub innych części 
składowych nieruchomości. 

3. Do wykonania kotvvienia stosuje się odpowied
nio przepisy o naprawianiu szkód górniczych. 

Art. 14. Rada Ministrów określi w drodze rozpo
rządzenia zasady i tryb egzekucji orzeczeń i tymczas'J
wych zarządzeń komisji do spraw szkód górniczych. 

Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo górn:cze wypłaca 

kwoty na pokrycie kosztów naprawienia szkody g6rni
czej ustalone w prawomocnym orzeczeniu komisji do 
spraw szkód górniczych temu, kto został zobowiązany 

do naprawienia szkody. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy
pa4ku wydania zarządzenia tymczasowego n a podsta
wie art. 71 lub orzecze:J.:a na podstawie art. 73. 

Art. 16. Orzeczenie komisji do spravv szkód górn~
czych o naprawieniu szkody górniczej przez naby cie 
uszkodzonego przedmiotu (ar t. 58) stanow i podstawę do 
zgłoszenia do prezydium woj ewódzkiej rady narodowej 

: wniosku o wszczęcie postępowania wywłaszcze:J. iowego. 

Art. 11. Przedsiębiorstwo górnicze, w którego n~eru

chomości powstała szkoda górnicza wskutek j ego włJ.

\snych robót górniczych, obowiązane jest samo do- napra-

Poz. 113 

wienia szkody bez orzekania o tym obowiązku przez ko
misj G do spraw szkód g6rniczych. 

Art. 73. Minister Górnictwa w porozumieniu z zain
tereso'wanymi ministrami i za zgodą Przewodn ~cz ącego 

Państwowej Komisji Planowania Gosp oda rczego ustella 
zasady i t ryb planownnia VI zakresie naprawiania sz~-;:ód 
górniczych . 

Ar!. 10. 1. VvłG.ściwy minister u stala w p orozumie
niu z Ministrem Finansów i za 'zgodą Przew odnicqccg:l-' 
Pililstwowej Komisji Planowania G03podarczeg::> sposób 
tvwrzenia przez przedsięb iorstwa górnicze fundu sz6w na 
pokrycie kosz tów nap rawiania szkód g6rn:czych, rob6t 
zabezpieczających i kotwienia zapobicgawcze]o (lun
dqsz szkód g:'>rniczych). 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodni
czącym Pal'lslwowej Komisj i Planowania Gospodarczego 
ustala warunki i sposób dokonywania wyplaly sum z 
fun duszów szkód g6rlli czych. 

Art 30. Prezes Rady Ministrów ustali zasady go
spodarowania przez prezyd ia powiatowych (miejskich) 
rad narodowych sumami przekazanymi przez przed3i~

biorslw a górnicze na naprawienie szkód górniczych. 

Art. Cl. 1. Przepisów mmejszego rozdz'ału n;c 
stosuje się do szkód górniczych o szczególnie dużym za
siE;gu lub rozmia rze, zwła:szcza w postaci istotnego przeo
brażenia te renu lub' zaniku wody na znacznym teren;e . -

2. Ustalenie , że szkoda górnicza wystqpiła w sz<:ze
góln ie dużym zasiE;gu lub rozmiarze (ust. 1 ). następuje w 
drodze uchwały Rady Ministrów, która równocze:;nie po
stanowi o sposobie n3.prawienia szkody i pokryc:a k osz
tów. 

3. W przypadkach obeślonych w ust. 1 i 2 l~omi

sja do ~praw szkód górniczych może wyda ::: tymczasowe 
zarządzenie o obowiązku dostarczania wody stosownie 
do art. 72. 

D Z l A Ł Y. 

"IydobYWilnie IwpaJ.>n. 

R o z d z i a ł l. 

rrzcpi&y ogólne. 

Art. 82. Kopaliny mogą być wydobywane jedynie z 
zachowaniem przeplsow prawa g:'Jrniczego i zg'::>dnie z 
narodowymi planami gospodarczymi. 

Art. 83. 1. Eksploatacja złoża kopaliny powiI'ma 
być prowadzona w sposób gospod:'!Iczo' uzasadniony, któ
r y zapewnia racjonalne wydobycie kopaliny i ogranicza 
możliwość pOYTOdowania szkód górniczych. 

2. Przy eksploatacji złoża kopalinynale":y mieć na 
względzie e:::sploatilcję s ąsiednich zlóż kopaEn. 

Art 8~ . Porzucenie złoża kopaliny w t ak ich warun
kach, że późniejsze jej wydobYwanie staje się techni·:z
n ie niemożliwe lu b gospodarczo n iecelowe, jest niedo
zwolone, z wyjątkiem przypadków, gdy w ymaga tego in
ny waznrejszy intere s społeczny, a przede wszystkim 
'bezpieczell stwo żyćia i zdrowia ludzkiego. 
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Art. 05. Na terenach :rodlegaj <!cych ochronie na 
mocy prwpisów szczególnych mogą być prowadzone ro
boty górnicze tylko w zakresie dopuszczalnym według 
tych przep isów. -

Art. 35. Na wniosek zaintere~oVlanego ministra mi
ni~ter właściwy ze względu n a przeds i ębiorstwo g :'>rni
cze może za zgodą Przewodniczącego Pallstwowej Komi
sji Planowania Gospodarczego zakazać z u w agi na inte
res społeczny p.rowadzenia robót górniczych na określo

nych teren~ch. 

Rozdział II. 

PliJ.!low<lnie górnicze. 

Art. 31. 1. Rada Ministrów us ~ala wytyczne dla 
perspektywicznego planu rozwoj u gospodark i górniczej 
oraz w ich ramach w y tyczne dla wieloletnich i roczn 'Ich 
planów eksploatacyjnych poszczególnych gJ łęzi g6~nic
twa. 

2. W ramach wytycznych ustalonych w myśl u st. 1 
właściwi ministrowie ustalają plany perspektywiczne 
rozwoju podległych im -przedsiębiorstw oraz wytyczne 
dla ich wieloletnich i rocznych planów eksploatacyjnych. 

Ar!. 83. 1. Przedsiębiorstwa górnicze zgodnie z 
wytycznymi ustalonymi w myśl art. 87 ust. 2 sporządza

ją wie loletnie i roczne plany eksploatacyjne, przyjmctjąc 
za poc;lstawę planowania najwyższą przewidywyną zdol
ność produkcyjną przedsiębiorstwa . Wieloletn:e i roczne 
plany eksploatacyjne przedsiębio r~tw górniczych powin
ny być zgodne ż narodowymi planami gospodarczymi. 

2. Resortowe zqiorcze plany eksploatacyjne przcd
Eiębiorstw górniczych, wieloletnie i roczne, za twierd za 
Przewodniczący Pal1stwowej Komisji Planowania GOS['O- ;l 

darczego. W ramach tych planów włc:ściwy minister za
twierdza wieloletn ie i rDczne plany eksploatacyjne 
przedsiębiorstw górniczych. 

3. V1łaściwy minister us tala za zgodą Przewodni
czącego Pal1stwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
sposób sporządzania planów eksploatc;cyjnych przedsię
biorstw górniczych oraz try b ich zatwierdzania. 

Art. 89:" Przewodniczący Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego ustali zakres i try b uzgadniania 
planów zagospodarowania przestrzennego z plc;nowYr;}i . 
::adan;ami górnictwa. 

Art. 90. 1. Przedsięb io rstwo górnicze na pod.stawie 
zatwierdzonsgo planu eksploatacyjnego sporzą:lza plan 
bezpieczneg'o prowadzenia robót górniczych i prawidło
wej gospodarki złożem i przedkłada ao do zatwierdzenia 
okręgowemu urzędowi g6rniczemu najpóźn~ej na 4 mie
siące przed datą rozpoczęcia wykonywania planu. 

I· 2. Okręgowy urząd górniczy zatwierdzając pla:l , 
bezpiecznego prowadzenia rob6t górniczych i prawidło

w ej gospodarki złożem może nakazać zmian q tego p!a': -l 
ze wzglt;d\L na obowiązujące prżepisy oraz zasady bez
piecznego prowadzenia robót górniczych . . 

3. - VI przypadku braku decyzj i okręg :nvego u rzędu 

górniczeg o w sp rawie za twierdzenia p lanu, określonego 
w ust. 2, przed datą rozpoczęci a jego w ykonywiln ;,a 
przedsi ębiorstwo g6rnicze może przystąpić do wykony
wania tego planu. 

4. M inister Górnictwa usta.la zasady i sposób spo
rządzania p lanu bezpiecznego prowadzenia robó t górni
czych i prawidłowej gospoda rk i złożem oraz tryb za
t \.-ierdzania tego planu przez urzqdy górnicze. Przepisy 
te wydaje Minister Górnictwa VI porozumieniu z zainte
resowanymi ministrami, j eże li dotyczą przedsiębiorstw 
g6rniczych p odleglych tym m in istrom. 

Art 91. 1. RU Qh zakładu górniczego odbywa się 
według zatwierdzonego planu bezpiecznego prowadzenia 
robót górnicz~ch i prawid łowej gospodarki z łożem. 

2. Zmiana lub uzupełnienie planu określonego w 
u~t. 1 może nastąpić tylko w przypadkach zmiany na tu
ralnych lub technicznych warunków wydobywania kopa
liny i z zastrzeżeniem ' upr'zedniego zatwie rdzen ia tych 
zmian i uzupelniell przez okręgowy urząd g6rniczy . 

Art. !.'2. W wyjątkowych przypadkach, gdy _ wsku
tek n ieprzewidzianych okolicznośc i wynikn ie potrzeba 
natychmiastowego odstąpienia od zatwierdzonego planu 
bezpiecznego prowadzenia robót g ;'Hn iczych i prawidło
wej gospodarki złożem ze wzgiędu na bezpieczeilstwo ży
cia i zdrowia ludzkiego lub ochronę zakładu górniczego, 
przedsiębiorst';lo g órnicze może ods t ąp ić od tego planu. 
Kierownictwo zakładu górniczego obowiązane jest za 
wiadomić o tym w ciągu trzech dni okręgowy urząd gór
n iczy celem uzyskan ia j ego zgody. 'vV przypad:cu brak u 
zgody ol::ręg::>wego urzędu górniczego dalszy ruch zakla
du może być pro-wadzony tylko WGdług zatwierdzone,go 
planu. 

R o z d z i a ł II I 

Ruch zakładu gómicz"ego. 

Art. 93. 1. Ruch zakładu górniczego powinien być 
prowadzony według zasad techniki g órniczej oraz w la 
ki sposób, aby życie i zdrowie ludzkie ani interes spo
łeczny nie były narażone na n,iebezpieczel1stwo. 

2. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest usu
nąć niezwłocznie spowodowane ruchem zakładu g órni
czego niebezpie czeństwo dla życia ludzkiedo oraz dla in
teresu społecznego i przedsięwziąć wszelkie środki za
bezpieczające na przyszłość . 

Art. !)1. 1. Minister Górnictwa wydaje przepisy w 
sprawach: 

1) technicznej eksploa tacji zakładów górniczych, 

2) nabywan:a, przechowywania i używania ma teria
łów wybuchowych -.Oraz środków zapa l aj ących w za
kłi3.dach górniczych, 

3) bezpieczel1stwa i higieny pracy w zakładach górni
czy ch, 

4) bezpieczeństwa życi a i zdrowia ludzkiego w związ
ku z robotami górniczymi, 

5) ochrony wyrobisk g órniczych urządzeń zakładów 
górniczych, 

G) ochrony pOWIerzchni przed uszkodzeniem wskutek 
robót górniczych, przede wszystkim w intere sie bez
pieczeństwa i ciągłośc i ruchu urządzeń uiyteczności 
publicznej oraz zachowania przedmio tów, podlega
jących ochronie na mocy szczególnych ustaw, 

7) zapobiegania w szelk im szkodom, jakie by ruch za
kładu g6rniczego mógł wyrządz ić interesowi spo
łecznemu , w szczególności przez spowodowanie za
n iku wody, 
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8) filarów ochronnych celem zabezpieczenia przed 
szkodami górniczymi. 

2. Przepisy w sprawach wymienionych w ust. 1 
I pkt 2 - 4 wydaje Minister Górnictv' a w drodze rozpo
I rządzenia. 

3. Przepisy wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 wydaje 
IMinister Górnictwa w porozumien:u z 1'.1inistrami PF1Cy 
'. i . Opieki Społecznej oraz Zdrowia, po zasięg:1iqciu opinii 
: Centralnej Rady Związków Zawodowych. 

4. Przepisy wymienione w ust. 1 pkt 8 wydaj e Mi
' nisler Górnictwa w porozumieniu z zainteresowanymi 
. ministrami i Prezesem Centralnego Urzędu Geólogii oraz 
: za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Plan')-
wania Gospodarczego. 

5. Minister Górnictwa może upoważnić Vlyższy 

: Urząd Górniczy do wydavrania przepisów Vi sprawc1Ch 
. wymienionych w u st. 1 pkt 1, 5, 6 i 7. 

Art. 95. Przepisy wydane na podstavlie a rt. 94 mo
: gą określać szczególne wymagania techniki budow lanej 
ze względu n a wpływ robót górniczych na powierzch:l.ię. 

Art. 96. Rada Ministrów ustali szczegółowy tryb 
' wydawania decyzji w sprawach filarów ocluonnych ze 
względu n a: ochrDnę obiektów przemysłowych. 

/' 

Art. 91. Przedsiębiorstwo g-)rnicze obowiązane jes t 
zawiadomić okręgowy urząd górniczy co najmniej n a 14 

' d ni n aprzód o zamierzonym rozpoczęciu albo w "trzYl'.lu
n iu w całości lub w częśc i ruchu zakładu g6rniczeg). 

; V! przypadku konieczności natychmiastowego wstrzynn
. n la ruchu zawiadomienie powinno być dokonane VI c~c:

gu 3 dni po wstrzym,aniu ruchu. 

Art. 98. 1. Kierownik 'rudlU zakładu górniczego 
: obowiązany je st niezwłocznie , zawiadomić O~~f(; g:)\'Vy 

: urząd górniczy o każdym zas~łym w zakładzie górniczym 
: wypadku lub g niebezpieczeilstwie, zagrażającym intere
. sowi społecznemu, w szczególności życiu lub zdrowiu 
j ludzkiemu albo urządzeniom użyteczności publicznej. 

2. O zdarzeniach określonych w ust. 1 kierown;l~ 

, ruchu zakładu górniczego obowiązany jest ponadto za
: wiadomić niezwłocznie inne właściwe organy p.Jństwo
, we. 

DZIAŁ VI 

Kierownictwo i dozór ruchu z<2kładu gó:miczeg3. 

Art. 99. Ruch zakładu górniczego może być pr::lw a 
: 'ctzony tylko pod kierownictwem i dozorem , o sób, które 
; uzyskały zatwierdzenie okręgowego urzędu górniczego. 
' - . 

Art. 100. 1. Przedsiębiorstwo górnicze obowiąza-

' ne j est wyznaczyć dla każdego zakładu górniczego w do
statecznej liczbie osoby mające sprawować kierownic
two oraz dozór ruchu i osoby te niezwłocznie zgłosić w 
okręgowym urzędzie górniczym do zatwierdzenia "e 
wskazaniem poruczonych im czynności i kwalifikacji do 

;ich wykonywania. 

2. Przy objęciu zakładu górniczego przedsiębior

.stwo górnicze obowiązane jest dokonać zgłoszenia' prze
:widzianego w ust. 1 w ciągu 14 dni od dnia obj ęcia za

(kładu. 

Art. 10 1. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane 
j est zgłosić okr~gowemu urzędowi górniczemu osobę dy
rektora (kierownika) przedsiGbiorstwa górniczego oraz 
osoby powołane do sprawowania nadzoru nad kierownic- ' 
twem i dozorem ruchu zakładu górniczego, z podanie :lł 
zakresu czynności tych osób. Przepis art. 100 ust. 2 sto-
suje się odpowiednio. ' . 

Art. 102. Okręgowy urząd górnkzy może n.:lkaz:1ć 
ustanowiep,ie szczególnych stanowisk kierownictwa i do
zoru ruchu zakładu górniczego, j eżeli zachodzi tego po
trzeba ze względu na warunki bezpieczeństwa . 

Art 103., Minister Górnictwa za zgodą Przewodu:
czącego PaIlstwowej Komisj i Planowania GospodarczGgo 
i w porozumieniu z właściwymi ministrami us ta li w dro
dze rozporządzenia , jakim warua!com oaó:nym, nauko
wym i zawodowym powinny odpowiadać osoby mając e 
sprawować kierownictwo i dozór ruchu zakładu górn~
czego. 

Art. 104. 1. Okręgowy urząd górniczy zatwierdZJ 
osobę mającą sprawować k ierownic two lub dozór ruchu 
zakładu górniczego , j eżeli odpowiada wymf\ gmym wa
runkom. 

2. O!cręW:rwy urząd g-5rniczy cofnie zatwierdzenie, 
jeżeli osoba sprawująca kierownictwo lub dozór ruchu 
zakładu górniczego utraci którykolwiek z wymaganych 
warun!ców albo w wynik u postępowania sądowego lub 
dyscyplinarnego zostanie pozbawiona prawa pełni en' a 
czynności kierownictwa lub dozoru ruchu z:::.kła:lu g6r
niczego. 

Art. 105. Osoby s~rawujące k ierownictwo lub do
zór zakładu górniczEg~ odpowiadają za n 'aruszenie swych 
obowIązków przewidzianych w prawie górniczym dyscy 
plinarnie, niez,ależnie od odpowiedz:alności karnej, cy
w ilnej i porządkowej . 

Art. 106. 1. W sprawac:l dyscyplinarnych osób 
sprawujących kierownictwo lub dozór ruchu zakłaju . 
g6rniczego orzeka w p ierwszej instancji komisja d ysc7-
plinarna przy Wyższym Urzędzie Góm~czym, w drugiej 
instancj i - Wyższa Komisja Dyscyplinarna przy Mini
s trze Górnictwa. 

2. Minister Górnictwa w porozumieniu z zaintereS0-
wanymi n}inis t rami i za zgodą Prezesa Rady Min istrów 
ustali w drodze rozporządzenia organizację i sposób po
woływania komisj i dyscyplinarnych, postępowanie dys
cyplinarne oraz organy po\~ołane do wykonywania kar. 

Art. 101. Komisje dyscyplinarne o!Geślone wart. 
1G6 wymierzają kary: 

1) upomnienia, 
2) n agany, 

3) obniżenia na okres GO 3 miesięcy wynagrodzenia za 
pracę w wysokości od 10% do 25% należnego ogól
n ego wynagrodzenia, ' 

4) zawieszenia Vi pełnieniu określonych czynności k ie
rownictwa lub dozoru ruchu 'n a okre:; do roku, 

5\ pozbawienia prawa pełn ienia oheślonych czynnoś<;i 

kierownictwa lub dozoru ruchu. 

Art. 108. 1. Okręgowy urząd g órn iczy może oS0bę 
sprawuj ącą kie rownictwo lub dozór ruchu zakładu górni
czego z.:twiesić w pełnien iu czynności w czasie toczącego 
się postGPowania dyscyplinarnego. . 



.. 

b:dcnnik Ustaw Nr 29 

2. Przed wszczęciem postępowania dyscypEnarne
go okręgowy urząd górniczy może zawiesić osobę spra
fTującą ki~ro:'I'nictwo l~b. dozór rudlU zakładu górnicze
go w pełmemu czynnoscl w przypadku prcwadzcIlia ru
chu z naruszeniem przeplsow art. 93. O zawieszeniu 
okręgowy urząd górniczy zawiadamia n:ezvvłocznie V/yż

szy Urząd Górniczy. 

3. V/niesien ie odwołania od zarządze11 'wydanych 
ila podstawie u s t. 1 lub 2 nie wstrzymuje ich wykonania. 

DZIAŁ VII 

Miernictwo górnicze. 

Art. 109. 1. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązv.

n e jest posiadać miernicze p iany robót g6rn:cych, siJO
rządzane przez osoby uprawnione , i stale uzupeln~ać te 
p lany w miarę postępu robót. 

2. M inister Górnictwa ustv.li sposób i terminy spo
rządzania i uzupełniania mierniczych planów robót g ór
niczych. 

Art. 110. W przypadku braku przepisanych mierr.i -
- czych planów robót górniczych lub niedokiadnośc i w 

tlfch planach okręgowy urząd górniczy może zarządzić 
sporządzenie lub uzupefnienie tych planów przez wyzna
czonego przez siebie mierniczego górniczego na koszt 
p,rzedsiębiorstwa górniczego. 

Art. 111. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest 
składać egzempla rze mierniczych planów górniczych 
okręgowemu urzędo'.'li górniczemu. Minister Górnictwa 
ustali sposób i terminy składania tych planów. 

Art. 112. Ministe r Górnictwa w porozumieniu z 
Pirezesem Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii 
ustali , jakiego rodzaju pomiary powierzchniowe doko
niYwane przez przedsiębiorstwa górnicze podlegają zgło
szeniu, a operaty z tych pomiarów - przekazaniu orga
nOm państwowej służby geodezyjnej. 

. I Art. 113. 1. Osobami uprawnionymi do sporządz u
n~a mierniczych planów robót górniczych są mierniczo
, ie górniczy oraz w zakresie ustalonym wart. 115 ust. 2 
asystenci mierniczego g órniczego. 

2. Przepisy prawa górniczego dotyczące mie rni
czych !:?órniczych stosu je się odpowiednio do asysten
tów mierniczego górniczego. 

Art. 114. Minister Górnictwa za zgodą Pr-ezesa Ra
ay Ministróvl u stali w d rodze rozporządzenia, j akim V{Cl 

rttnkom ogólnym, naukowym i zawodowym powinny od
p(j)wiadać osoby mające wykonywać czynności mierni
C11ego górniczego lub asysten ta m ierniczego górniczego. 

. Art. 115. 1. Uprawnienia do wykonywania czyn
ności mierniczego górniczego i asystenta m iernicze go 
górniczego stwierdza Wyższy Urząd Górniczy. 

2. Minister Górnictwa ustali zakres cZYIJ.ności za
wodowych asystenta mierniczego g órniczego. 

3. Wyższy Urząd Górniczy prowadzi rejestr mier
ni!czych górniczych i asystentów mierniczego górniczego. 
Tryb i zasady prowadzenia r ejestru ustali Minister Gór
nictwa w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 'L 

.. Poz. 113 

Art. 116. Wyższy Urząd Górniczy skreśli z rejestru 
mierniczego górniczego lub asystenta mierniczegJ górni
czego, który u Lracił któ rykolwiek z wymaganych wa
runków albo w wyniku postępowani a sądowego lub dys
cyplinarnego został pozbawiony prawa pełnienia zawo
dowych czynności. 

Art. 117. Mierniczy górniczy obow iąz.any jest wy
konywać prace pomiarow e zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i według wymagaiJ. nuuki i techniki. 

Art. 118. .Mierniczy górniczy przy wykonywaniu 
czynnosCJ zawodo-."ych ma prawo wkraczać na cudze 
nieruchomości i umieszczać górnicze znaki miernicze. 
Przep isy art. 23 i 32 stosuje się odpowiednio. 

Art. 119. ' Mie rniczy górniczy odpowiada za naru
szenie swoich obowiązków p rzewidzianych w pravvie 
'g 0rniczym dyscy·plinarnie niezależnie od odpowiedzial
ności k arnej, cywilnej i porządkowej. 

Art. 120. 1. VI sprawach dyscyplinarnych mierni
czych górniczycl: i asystentów mierniczego górniczego 
orzekają komisje dyscyplinarne prz.ewidziane wart. 106. 

2. Komisje dyscyplinarne wymierzają w sprawach 
określonych w ust. 1 .kary przew idziane wart. 107, z tym 
że zamiast kar przewidzianych war t. 107 pkt 4 i 5 wy
mierzają karę zawieszenia w pełnieniu czynności mier
n iczego (;6rniczego lub asystenta mierniczegb górniczego 
na okres do roku albo karę pozbawienia p rawa pełnie
n ia tych czynności. 

Art 121. 1. 'Wyższy Urząd Górniczy może mierni
czeao górniczego lub asystenta mierniczego gó rniczego 
zawiesić w wykonywaniu czynności zawodowych w cza
sie toczącego się postępowania dyscyplinarnego. 

2. Okręgowy urząd górniczy może przed wszczę

ciem postępowania dyscyplinarnego tymczasowo zawie
SIC miermczego górniczego lub. asystenta mierniczego 
górniczego w pełnieniu czynności zawodowych w przy
padku dopuszczenia się poważnych uchybień w wyko
nywaniu tych czynności. O zawieszeniu okręgo'v,y urząd 
górniczy zawiadamia równocześnie Wyższy Urząd Gór
niczy, który potwierdza lub uchyla tymczasowe zawie
szenie. 

3. Vvniesienie odwołania od zarządzell, wydanych 
na podstawie ust. 1 lub 2, nie wstrzymuje ich wykona!1ia. 

DZIAŁ VIII 

Organy państwowej administracji górnictwa. 

,Rozdział I. 

Przepisy ogólne. 

~. 

Art. 122. Organami państwowej administracji górnlc-
twa są: 

1) okręgowe urzędy górnicze, 
2) V/yższy Urząd Górniczy, 
3) Ministe r Górnictwa. 

Art. 123. 1. Okręgowy urząd górniczy jest wła~; c i · 

wy dla spraw, które zgodnie z prawem górniczym należą 
do zakresu działania organów paI1stwowej administracji 
górnictwa, o ile wyraźnie nie są zastrzeżone właściwości 
innych organów achninistracji górnictwa . . ...' 
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2. Od orzeczeń okręgowego urzędu górniczego ,słu

~y odwołanie do Wyższego Urzędu Górniczego. 

Art. 124. 1. Wyższy Urząd Górniczy jest właściwy 
dla spraw, które prawo górnicze wyrazme jemu prze
kazuje. Ponadto Wyższy Urząd Górniczy sprawuje nadzór 
nad okręgowymi urzędami górniczy"mi oraz rozpatruje 

. odwołania od orzeczeń tych urzędów .. 

- 2. W sprawach rozpatrywanych wskutek odwołań 
Wyższy Urząd Górniczy wydaje orzeczenie w oparciu o 
uchwałę kolegium vVyższego Urzędu Górniczego. Przed 

'wydaniem orzeczenia Wyższy Urząd Górniczy zasit~ga 
opinii jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem gór
niczym, które jest stroną w sprawie. Odpis orzeczenia 
doręcza . się jednostce nadrzędnej strony do wiadOft1ości. 

3. Skład i postępowanie kolegium Wyższego Urzę
du Górniczego ustala statut organizacyjny tego urzędu. 

Art. 125. 1. Rada Ministrów ustala siedzibę Wyż
szego Urzędu Górniczego. 

2. Mini'Ster Górnictwa nadaje \Vyższemu Urzędowi 

Górniczemu statut organizacyjny. 

Art. 126. Minister Górnictwa ustala siedziby i wła
ściwość miejscową 'Okręgowych urzędów górniczych oraz 
wydaje instrukcje organizacyjne dla tych urzędów . . 

Art. 121. 1. Minister Górnictwa sprawuje nadzór 
nad urzędami górniczymi. 

2. Minister Górnictwa rozpatruje sprawy z odwo
łania 'Od orzeczeń. Wyższego Urzędu Górniczego wyda
nych w pierwszej instancj i. 

3. W sprawach, w których stroną jest przedsiębior
stwo górnicze podległe innemu ministro\'ri, Minister Gór
nictwa orzeka w porozumieniu z tym ministrem. 

Art. 128. Do postępowania przed organami pm'i
stwowej adminis tracji górnictwa mają zastosowanie prze
pisy: o postępowaniu administracyjnym, j eżeli prawo gór
nicze nie stanowi inaczej. 

Art. 129. 1. Przy Ministrze Górnictwa działa Paó-
. stwowa Rada Górnictwa. . 

2. Do zakresu działania PaństwO'lNej Rady Górnic
twa należy usta lanie zasad metodologicznych w dziedzi
nie racjonalnej gospodarki eksploatacyjnej złóż kopalin 
'Oraz opiniowa nie proj ektów p rzepisó\\, dotyczących uór
nictwa i spraw p rzekazanych przez zain te resowanych 

. ministrów. 

3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia 
.szczegółowy · zakres działania, skład, tryb postępowania 

or.az organizacj ę Pal1stwowej Rady Górnic twa. 

R o z d z i a ł II. 

Nadzór organów pailstwwwej administracji gómkiwa. 

Art. 130. 1. O rgany państwowej administracji gór
Iiichva sprawuj ą nadzór nad przedsiębiorstwami górni
czymi w zakresie s tosowania p rzepisów p rmva górnicze
go, w szczególności dotyczących ochrony interesu spo
łecznego; bezpieczerlst .... va życia i zdrowia ludzkiego , bez
pieczellstwa i higieny pracy oraz .ochrony wyrobisk gór
niczych i powierzchni. 

2. Do zakresu działania organów państwowej admi
nistracji górnictwa należy nadzorow anie zgodności go
spodarki eksploatacyjnej złożem kopaliny z planem u ez-

... 

piecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej 
gospodarki złożem. 

3. Organy pallstw owej administracji górnictwa czu· 
wają, aby ludność nie była pozbawiona wskutek robót 
górniczych wody do użytku domowego i dl~ invventarza. 

4. Minister Górnictwa w uzgodnieniu z Centralną 

Radą Związków Zawodowych ureguluje współpracę or
ganów parls twowej administracji górnictwa z organami 
społecznej inspekcji pracy w zakresie nadzoru nad bez
pieczeilstwem i higieną pracy. 

Art. 131. 1. Okręgowy urząd górniczy przy \"'Y. 
konywani.u n adzoru n ad przedsiębiorstwami górniczymi 
może wydawać niezbędne zarządzenia VI przypadku nie
przestrzegania przepisów, a także wstrzymać ruch zakła· 

du górniczegQ w cało ś ci lub w cz ęści w razie stwierdze- . 
nia niebezpieczellstv/<t zagrażającego bezpośrednio za
kładowi lub ważnemu interesowi społecznemu. 

2. Vvniesienie odwołania od zarządzeń wydanych na 
podsta'Arie ust. 1 nie wstrzymuje ich wykonania. 

Art. 132. 1. W razie grożącego niebezpieczeństwa 
lub w razie wypadku okręgowy urząd górniczy o bo
wiązany j est ustalić stan faktyczny i przyczyny zagroże
nia lub wypadku. 

2. \V przypadkach określonych w ust. 1 okręgowy 
urząd górniczy sp'rawui.e nadzór nad akcją zapobiegaw
czą i ra towniczą prowadzoną przez zakład górniczy , a 
gdy uzna, że akcja zapooieg"l.wcza lub ratownicza pro
wadzona jest nienależycie , może zażądać zmiany j ej kie
rownictwa lub o bjąć kierownictwo a kcji. 

DZIAŁ IX 

Przepisy karne. 

Art. '133. 1. Kto bez zezwolenia wymagan ego przez 
przepisy praw a górniczego lub wbrew warunkom zezwo
lenia wydobywa kopalinę , 

podlega karze więzienia do lat dwóch lub karze are
sztu do lat dwóch. 
2. Tej samej karze podlega, kto poszukuje kopalin, 

których poszukiwanie zastrzeżone jest wylącznie dla 
o rganów państwowej służby geologicznej. 

3. W przypadkach mniejszej wagi sąd 'może zasto
sować nadzwyczajne złagodzenie kary albo sprawcę od 
kary uwolnić. . 

4. Sąd może orzec przepadek urządzeń i narzędzi , 

użytych do wydobywania albo poszukivlania kopaliny, 
choćby nie były własnością sprawcy. 

Art 134. 1. Klo vryclobywa kopalinę w sposób za
broniony prze<: prcrwo gó:micze oraz przez przepisy na 
t ym prawie oparte albo w sposób sprzeczny z zasadami i 
t echniki górniczej I 

p odlega karze wi~zienia clo la t dwóch lub karze 
aresztu do lat dw óch. 
2. Jeżeli w skutek ' czy nu określonego w ust. 1 pow

st<1ła zna\;zna szkoda dla gospodark i narodow _j , sp rawca 
podlega karze więzienia od lat d '..vócn do dzies i<.~ ciu. 

Art. 135. 1. Kto prov.radzi ruch z a.kładu górniczego 
w'ł)l"eVl zarządzeniu ok rqgowego urzędu górniczego o 
wstrzymaniu ruchu, wydanemu.ze wzglQuu na bezpie-
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czeństwo zakładu górniczego lub inny ważny interes 
. ~poleczny, 

podlega karze więzienia do lat dwóch lub 
karze a,resztu do la t dwóch. 

2. ' Jeże li wskutek czynu określonego w ust. 1 pow
stała znaczna szkoda, sprawca podlega karze więzienia 
od lat dwóch do dziesięciu. 

Art. 136. 1. Kto wykracza przeciw n akazo:n zu'-
wartym w przepisach art. 16 lub 19, 

podlega karze pracy poprawczej do trzech miesięcy 

lub karze grzywny do 3.~OO złotych. . 

2. Orzekanie następuje w trybie i na zasa.dach llstil,
wy" o orzecznictwie karno-ad:ninistracyjnym (Dz. U. z 
1951 r. Nr 66 , poz. 454), 

" 
Art. 137. 1. Kto: 

1) wykracza przechoV nakazom lub zakazom zawartym 
w przepisach art. 85 lub 93 u st, l, 

2) wykracza przeciw nakazom lub zakazom zawartym 
W przepisach wydanych na podstawie art. 86 lub 94, 

3) wbrew obowiązkow i przewidzianemu wart. 90 nie 
sporządza planu bezpiecznego prowadzenia robót gór
n iczych i prawidłowej g ospodarki ' złożem albo n ie 
przedkłada tego planu w przepisanym termin ie okrę
gowemu urzędowi g :'Jrniczemu do za twierdzenia. , 

4) prowadzi ruch zakładu gćrniczego bez za twbrdzon8-
g ó planu bezpiecznego prowadzenia robót górni 
czych i prawidłowej gospodarki złożem a lbo niezgod
n ie z tym plane m, 

5) bez uzyskan ia zatwierdzenia okr~gowego urzędu g6r
niczego wykonuje czynności kierownictwa lub d ozo
ru r uchu zakładu górniczego albó czynności te wy
konuje wbrew z arządzeniu o zawieszeniu w pełnie

n iu czynności (a rt, 103). 
pódlega k arze pracy ' pOlJraWczej do trzech miesięcy 
lub karze grzywny do 3,000 zlo'Lych. 

2. Kary za czyny określone w us t. 1 vvym.ierza o:<rE:
gowy urząd górniczy , Od orzeczenia okręgowego u rz(·~du 
g f, rniczego służy odwołanie do Vv'yższcgo Urzqdu Górni
czego. 

r e
i 3. Orzekanie n as tępuj e w trybie i n] zasadacll , k tó
okreś1i rozporządzenie Rady Ministrów. 

Art. 133. 1. Okręgowy lub Wyższy Urząd Córn:czy 
powllllen nie wydając orzeczenia skierować sp'rawę n,1 
drogę postępowania sć)do,""ego, gdy uzna, że społeczna 

szkodliwość czynu, sto pień zawinien ia lub , inne ważne 
o:wlicznośc i spra'wy vlymagają wymierzenia k a ry surow 
szej, niż określona wart. 137. 

i 2. W postępo,,~aniu sądowym w ymier ::a się k&rę 
arlesztu do trzech miesięcy i grzyvvny do 3.aOO zło iyc~ 

!u~ jedną z tych kar. 
3. Przepisy art. 48 i 49 ustaw-y o o:-zeczn ic twie 

karno-administracyjnym (Dz. U. z 195 1 r. Nr 6G, poz. 454) 
stosuje SIę odpowiednio. 

Art. 139. 1. W sprawach o przestępstwa p rzecbvk o 
bezpieczeństwu i prawidłow'emu funkcj onowaniu zakładu 
górniczego oraz o przestępstwa określone w prawi e gó r
n iczym organy p illls twowej admjnl~tracji górm ctw a, a 
gdy by to było niem ożliwe, k jerow nictwo przedsięb ior

stw a lub zakładu górn iczego, składając zawiadomieni e o 
popełnien i u przestępstwa slo~ ovrnie do p rzepisów 1(Q~l ek

su postępowania k arnego, o ::: O V{i~'W.llC SOl j eC:no cz~śnie 

poczynić wszystko, co potrzeba, aby zabezpieczyć ślady 
i dowody przestępstwa . 

2. W sprawach określonych w us t. 1 p rokura tor 
może w toku śledztwa z lecić organowi państwowej au
ministracji g :'Jrnictwa dokonanie pod jego nadzorem po
szczególnYCh czynności ś ledczych. 

DZIAŁ X 

Przepisy przejściowe kOllcowe. 

Art. 140. Z dniem wejścia w życie prawa górni
czego tracą moc z samego prawa postanowi en ia umów 
zaw'artych z właścicielami' nieruchomości, o ile ' dotyczą 

pravra wydobywania kopalin. 

Art. 141. Tracą moc z samego prawa i' ulegają wy
kreśleniu z ksiąg wieczystych wszelkie wpjsy dotyczące 
nadal1 górniczych i prawa wydobywania kopalin. 

Art. 142. Termin przewidziany wart. 65 dla docho
dzenia roszczeń z l ytułu szkód gór:liczych uj awnion ych 
po dniu 9 maja 1945 r. w budynkach mieszka lnych na 
dających się do n aprawy biegnie od dnia wejścia w życie 
p rawa górniczego. 

Art. '143. Zezwolen ia na poszukiwania złóż kopalin 
udzielone na podst awie dotychczas obowiązlljących prze
p isów tracą moc z upływem 6 miesięcy od dnia wejś r;i a 

1,10/ życie prawa gjrniczego , Do poszukiwań prowadzo
nych na podstawie tych zezwolel1 stosuje się odpow ied
nie przep isy prawa gó rniczego. 

Art. 141. Spółdz i elnie i osoby nie b~dące wykonaw
cami narodowych ' planów góspod arczych. które w dniu 
wejścia VI ż ycie ninie j5:zcgo prawa góm'·czego pos:adają 
uprawnienia do wydobywania kopa lin, za : howują n~d al 
te uprawnien ia, j eżeli zło 'żą "oJ' terminie 3 miesięcy od 
daty wejści a ~N życie prawa g :'J rn iczego wniosek o ujz'e
IGn:c zezwolenia przevI idzianego wart 5. Uprawnien :e 
to wygasa Vi przyp adku odmownego załatw:erlla wnios
ku . 

/ 

A rt 145. 1. . Osoby s p rawujące czynnosCi ki e ro w
nictwa i dozoru m ch'u zakład ;.! gó rniczego, które vi' ch 'N ili 
wejści a w życi e praWp gó rniczego mialy n "1 pods tawi'e 
dotychczas obowią3ujących przep ;sów u pra wnie :l ia do 
sprawowania tych czynności , zuchowują nad al te u pra w-
n ier. ia. ' 

2. Przepis ust. 1 stosuie s ię odpowiedn;o df) mi er
niczych g órniczych i asystentów ' mierniczego g jmiczego. 

Art. 145. Sprawy , WSzc'zE; te na podstawie d otyC:l
czasow ych przepisów, a nie zakończone przed wejście'm 

w życie prawa gó rniczego, będą rozs trzyg3ne według 

przepisów tego prawa. 

Art. 147. Postępowanie tocząc e si <:,; p rzect są -jarni 
powszech n ymi lub komisjami arbitrażowymi w spra wach 
o roszczen ia z tytułu szkgd g ;'lrnic7ych, ni e zakończn ne 

prawomocnym orzeczeniem prze d wej ściem w ż)':c i e p Pl
wa g órni czego , ule~a umorzeniu z mocy samego prawa, 
A kta tych spraw sąd y powszechne i komisje arbitrażowe 
przek ażą właściwym komisjon ... , po spraw szkód g cirni
czych celem rozs'trzygn i ęcia sprawy na zasadach pElwa 
g .Jrniczego i VI trybie , przewidzianym w tym prawie. 
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~rt. 143. Nadzór nad bezpieczeńs tvJcm higieną 
.pracy w zakładach górniczych podlegających przepisom 
. prawa górniczego sprawują organy państwowej admini
stracji górnictwa. 

Ar!. 149. Wart. X § 1 dekretu z dnia 11 październi
ka 1946 r. - Przepisy wprowadzające prawo rzeCZO'NC i 
prawo o księgach wieczystych (Dz, U. Nr 57, poz. 321) 
skreśla się wyrazy "oraz ksiąg dla pól górniczych i n aito
wych", 

Art. 150. '-IV art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 paździer
nika 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz. U. 
Nr 49, poz. 440) skreśla się wyrazy "oraz władz górni
czych", . 

Art. 151. Z dniem wejścia w życie prawa górni
czego tracą moc wszelkie przępisy w sprawach unormo
wanych tym prawem, w szczególności: 

1) austriacka państwowa ustawa nafto~a. z dnia 11 maja 
1884 r. (Dz. u. p. austr. nr 71, z późniejszymi zmia
nami), 

2) krajowa ustawa z dnia 22 marca 1908 r. regulując3 
prawo wydobywania minerałów, które nadają się do 
użytku z powodu zawartości żywic ziemnych (dz. 
ust. i rozp. kraj. nr 61). 

3) ustawa z dnia 2 maja 1919 r. o wyłącznym upoważ
nieniu Państwa do zakładania rurociągów, służąc ych 
do prowadzenia gazów ziemnych, regulowan :a pro
dukcji i zuźytkowania ich (Dz. Pr. P . P. Nr 33, 
poz. 292 wraz z późniejszymi zmianami), 

4) art. 3 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy (Dz. U. 
Nr ..67, poz. 590), 

. 5) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypcspolitej z dn ia 
29 listopada 1930 r. -- Prawo górn icze (Dz. V. Nr 85, 
poz. 654 wraz z póiniejszymi zmianami). 

6) przepisy, utrzymane w mocy n a zasadzie art. 318 
rozpo rządzenia wymienion~go w pkt 5, 

7) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30 czerwca 1932 r. o opIatach od uprawnie:l g órni
czych (Dz. U. Nr 56, poz. 543 wraz z późniejszymi 
zmianami ), , 

8) przepisy art. 753 - 755 kodeksu postępowaniu. cywil
nego, 

9) przepisy art. XII i XLJn przepisów 'wprowadzających 
prawo o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, 

10) ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w spraw;e regulow a
nia stosunków w przemyśle naftowym (Dz. U. z 

- 1936 r. Nr 7, poz. 83), 

11) u stawa z dnia 25 marca 1938 r. o obrocie olejem 
skalnym (Dz. U. Nr 21, poz. 167). 

Art. 152. Rozporządzenia i inne przepisy wykon JW

cze wydane I'.a podstawie aktów prawnych określonych 
wart. 151 pkt l, 2 i 5 zachowują moc do chwili zastą

p ienia ich przep isami opartymi na prawie górniczym, 
o ile nie są z n im sprzeczne. 

Art. 153. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego, lvIinistrowi Górnictwa oraz 
zainteresowanym ministrom. 

Art. 154. 1. ' Dekret wchodzi w życ : e z upływem 6 
miesięcy od dnia ogłoszen i a. 

2. Rada Ministrów może us talić w drodze rozpo
rządzen ia wcześniejszy termin wejśc'a w ::"",cie niektó
rych przepisów dekretu na całym obszarze Państwa lub 
na niektórych jego terenach . 

Przewodniczący Rady-Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybic1,j 
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