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. Ziarnojad brazyliJski - Spe.rmophaQUI subfasciaŁuJ 
' Eoh. . 

' . Mą-twik ziemniaczany - . Heterodera. r06tochiensi.9 
WoUenw. : 

, 
Choroby ,wirusowe ziemniaków: 

a) ostra mozaika - Solanum viru.s l, 
bl smugowatość - SolAnum virus 2, 
c) liściozwój - Solanum virus i4, 
d) kędzierzawka kompleksowa. 

Chowby wirusowe chmielu -.:. Humultis virus 1-4. 
Choroby wirusowe. fasoH- Phaseolus virus 'l, 
Phaseolus virus 2. 
Bakteryjny rak pomidorów - Aplanobacter mich!-
ganense. , 
Bakteryjne więdnięcie fas{)U- Bacterium flacum
faciens. 

6. Bakteryjna zgorzel gałązek drzew owocowych - Bil .. 
cillus amylovoros. " 

1. Bakterioza cebulek hiacyntów -:::- Pseudomonas hya .. 
cinthi. 

8. Bakteryjne cze'rniE:inie plew pszenicy -Bac'tefium 
translucens v. unqulosum. 

9. Czeniienie nasad plew zbóż - BacŁerium 'atrofaciens, 
10. Rak ziemniaczany - Synchytrium endobioticum. 

. 11. Pleśń kwiatowa koniczyny - Botrytis anthophila. 
12. Pasiastość lnu - Sphaerella linorom (PhJyctaen.a li~ 

nlcola). ' ' .. 

13. Askochytoza lnu - Ascochyta iinicola. 
14. Głownia pyłkowa kukurydzy - Sorosporium Re:!!ia'\ 

num. ... I 

15. Głownia źdźbłowa pszenicy· - Tuburcinla tritici. 
16. Sucha zgnilizna kolb kukurydzy - Diplodia zeae. 
17. Snieć jęczmienia - Tilletia pandcii. ' 
la. Sucha zgnilizna kapusty - Phoma lil.:/am. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 2 lutego 1955 r. 

w spra.wle warunków dotyczących składu, jak.oścl .oraz metod badania środków farmaceutycUlych Jartykułów 
sanitam yeh. 

Na podstawie art. 16 ust. l pkt .1 i ust. 2 ustawy 
dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych 

i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr l, 
oz. 4) zarządza sIę, co następuje: - ' 

§ 1. Ustala się dla środków farmaceutycznych i odu
ających oraz artykułów sanitarnych 'warunki dotyczące 

składu. jakości oraz metod badania, określone w Fanna-
kopei Polskiej, wydanie III z 1954 r. nakładem P,aństwo
wago Zakłudu .Wydawnictw Lekarskich. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
-15 maja 1955 r. 

Minister Zdrowia: J.Szlachelskl 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 16 lutego 1955 r. 

w ,sprawie .ogloszeniół jednoiitego tekstu prawa górniczego. 

Na podstawie art. 3 dekrj:!tu z dnia 21 pażdziernik.a 

1954 r.' o zmianie pr9M'a górniczego (Dz. U. Nr 47. poz • . 
24) oglaszasię ~ załączeniu jednolity tekst dekretu ' 
dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. Nr 29, 

oz. 113), z uwzględnieniem zrilian wprowadzonych de-

kretem z dnia 21 października 1954 r, Q zmianle 'Prawa 
górniczego oraz zmian wynikających z dekretu oz dnia 21 
października 1954 r. o urzędach górniczych (Dz. U. Nr 41, 
p<lz.223j. . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załącznik do obwi~szczenia P,czes. 
Rady Ministrów r; dllla 1'6 łut~o 
1955 r. {poz. 65,. 

DEKRET 

z dni~ 6 maja 1953 r:' 
PRA WO GORNICZE 

DZIALI 

PrzepIsy ogólne. 

Art. 1. 1. Przepisy prawa górniczego określają za
dy r warunki poszukiwania i w yd.obyw ania kopalin, 
ajdujących się w złożach naturalnych. ' 

2. Raua Ministrów ustala w drooze rozporządzenia 
opaliny, których poszukiwanie i wydobywanie na całym 
bszarze Państwa lub na niektórych jego terenach pod

I ga prawu górniczemu. 
Art. 2. Przepisy prawa górniczego mają odp,owied

ie zastosowanie de poszukiwania , i wydobywania ko
lin, .znajdujących się w zWdłachpo robotach górni-
ych. ·· ' 

Art. 3. Wydobywanie kopalin sposobem Qdk.rywko
ym i bez; użycia. materiałów wybuchowych podlega 

przepisom 'prawa górniczego w zakresie. który ustali 
Prezes Rady Ministrów w porozumienju z właściwym 
ministrem w drOdze rozporządzenia, biorąc pod uwagę 
rozmiary wydobycia i warunki bezpieczeilstwa pracy. 

Art. 4. Prawo wydobywania kop.alinsłuży wyłącznie 
P allstwu , jeżeli prawo górnicze nie ..stanowi inaczej. 

Art. 5. 1. Właściwy minister za zgodą Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 

, może - w celu zaspokojenia społecznie uzasadnionych 
potrzeb gospodarczych- zezwolić spółdzielniom i 'oso
bom nie będącym wykonawcami narodowych planów 
gospodarczych na wydoby, anie kopalin. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 wydoby.wa
nie kopalin odbywa się na zasadach prawa gÓfIłiczego 

oraz zgodnie z warunkami ustalonymi w z'Elzwole'liu. 
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3. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozpo" szczególności gdy mogą zagrozić bezpieczeństwu zakła
rządzenia tryb wydawania zezwoleń przewidzianych w · dów . górniczych lub przeszkadzać ich ruchowi, zagtożić 
ust. 1. ' . ,,' . '. . , zni.szczeniem zł6ż kopalln, przeszkadzać czynnościom po-

Ąrk6~Rada Ministrów,mpże ,w dtoąze rozpórządze- szukiwawczym, wykonywanym przez kogo innego, albo 
nia określić, · któr~ kopalinY na cgl~ ob.~z~lrze Pań~twa zagrażać źródłom wód mineralnych, dla których za bez
lub naposzczegÓlnycp. jego tenlnach 'i na ' ja,kich .źasa7 ' pieczenia' ustanowiono okr'ęif defifany ,g8fn:i~. ' 
dach posiadacz powierzchni gruntu może wydobywać na Art. 19. Kt.o odkrył złoże " kopaliny, choćby przy
własne potrzeby sposobem odkrywkowym i , bezużyda padkowo, obowiązany jestnieżwłoczliie p'Qwiacl.omić o 
materiałów wybuchowych. . " " tym Centralny Urząd Geologii z określeniem czasu, miej- . 
. Art. '7. Kto wydobył kopalinę zgodnie z przepisami sca r. sposobu dókonania 'odkrycia, . załączając w miarę 

art. .5 i 6, upr,:awniony jest do rOlporządztmia nią w gra- możności próbę kopaliny. 
nicach , prawa. ", Art. 20. 1. Kto odkrył złoże kopaliny, chóćby nie 
, Art. a. Przepisów p·rawa górnicźego nie stosuje 6d~ - objętej zeżwoleniem nap,oszukiwanie; otrzymuje' świa

do kopalin w -złożach występujących na powierzchni, ) decŁwo od!uywcy i premię zależną od naukowej, tech
jeżeli kopaliny te są użytkowane dla . celów ' .' ~olniczych nkznej albO gospodarczej doniosłości ' cdkrycia' oraz od 
lub innych, a ńię są wydobywane ze złoża. poniesionych kOlSztów i czasu trwania poszukiwań.Pre-

Art. 9. 1: Ur'zędygórnicze sprawują w okręgach mia ta jest wolna od wszelkich obciążeń publicznych. 
ochrony górni2zej nadzór ' nad wierceniami poszukiwaw- 2. Przepis usi. l' slosuje .się odpowiednio do WiSzyst
czymi i eksploatacyjnymi źródeł wód mineralnych oraz kich osob, które przyczyniły się bezpośrednio do odkry-
nad eksploatacją ,techniczną tych żródeł. '. cia złoża 'kopaliriy. '. 

2. Prezes Rady Mini,strów w' porozumieniu z zain- 3; Rada MinIstrów określi ,V'drodie rozporząd:?;enia 
. teresowanymi min'łs'trami , określi w drodze rozporządzc- zasady i , tryb ' wydawania świadecttva ' odktywcy oraz 

nla zakres i sposób wykonywania nadzoru przewidzia- ustalania i wypłaty przez Państwop'remiiokteślonej 
nego w ust. L , w usi. 1. 

Art. 10. , Przedsiębiorstwem górniczym w rozumieniu .Art.' 21. .1. Organy państwowej służby geologicznej-
prawa .górniezego jest .przedsiębiorstwo lub inna insty- . oraz, o·soby prowadzącę poszukiwania . złóż 'kopalin ' na 
lucja, która poszukuje lub wydobywa k,opaliny. ' podstawie . zeżwolenia mają prawo wstępu na nierucho- ' 

. '. ' Art H • . Przepisy pra,\@.- gómiczego stosuje się od- mości dla przeprowadzenia poszukiwań złóż kopalin. 
powierlnio ' vi- przypadku budowy nowego zakładu górrii- 2. Rada Ministrów określi w drodze rozp<;>r.ządzenia 
czego. zasady i sposóo korzystania z upn;nvnienokreślonych w 

Art. 12. L Prawo górnicze nie narusza przepisów ust. 1 oraz zasady i tryb wydawania decyzji stwierdza~ 
O państwowejslużbie geologicznej. . jących prawo wstc;pu na nieruchomości i przeprowadza-

2. Rada Ministró'w określi zasady współdziałania nia na nich poszukiwalI złóż kopalin. 
urzędów górniczych i organów państwowej służby geo- Art. 22. Organorrl państwowej służby geologicznej 
logicznej w sprawach objętych prawem górniczym. oraz osobom prowadzącym po~zukiwania złóź kopalin na 

podstawie zezwolenia przysługują w' stosunku do wła
ścicieli nieruchomości odpowiedni'e uprawnienia" jakie 
na podstawie prawa górniczego słuźq' prżedsiębibrstwu 
górniczemu. Przepi3y zawarte w rozdziale IIdżiału IV 

, DZIAŁ . II 

Poszukiwanie złóż kopalin. 
'-. 

Art. 13,.PaństwQ planuje, organizuje i prowadzi po-
szukiwania złóż kopalin . . 

. Art: ' 14. 1. Zadania organów państwowej służby , 
geologicznej w dziedzinie poszukiwań złói kopalin ckre" 

' ślają odrębne przepisy. 
2. Rada -Ministrów mo.że w drodze . rozporządzenia 

określić kopaliny, których złoża mogą być poszukiwane 
wyłącznie przez organy państwowej służby geologicznej. 
'. Art. 15: Osoby fizyczne mogąprow'adzić poszuki
wania złóż kopalin na warunkach określonych vi pra'Nie 
g6rniczym. 

, Art. 16. 1. Osoba 'fizyczna, która zamierza prowa-
' dzip poszukiwania ' złóż kopalin,powinna uzyskać zezwo
Jenle Centralnego JJrzędu Geologii" .który ,określi w ze

. twoleniu zakres, sposób i szczególne warunkiposzl).ki
wań. 

. 2 . . Rada Ministrów ustala w ,drodze rozporządzenia 
' zasady i tryb wydawan,ia, zmiany i ~?fania zezy/oleń na 
poszukiwania złóż kopalin oraz zas,ady prowadzenia po-
szukiwań na podstawie tych zezwoleil. . 

Art. 17. 1. Okręgowy urząd górniczy sprawuje 
nadzór nad poszukiwaniami złóż kopalin, prowadzonymi 
na podstawie zezwoleni'a. Gdy poszukiwania prowadzone 
są na obszarze objętym właściwością kilku . okręgowych 
urzędów górnic:zych, nadzór sprawuje okręgowy urząd 
górniczy wskazany przez Wyższy Urząd Górniczy. 

2. Zakres i sposób wykonywania nadzoru określo
nego w ust. 1 ustali Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
vi. porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Geologii. 

Art. W.Okręgowy urząd 'górniczy może nakazać .. 
prowadzącemu p'oszukiwania złóż kopalin na podstawie 
zezw.ołenia zmianę lub przerwanie . czynności poszuki- , 
wawczych, gdy poszukiwania prowadzone są w sposób 
paruszający' przepisy' , prawa lub interes społeczny! W 

mają odpowiednie zastoso".,anie. . ' 
Art. 23. Poszukiwania złóż kopalin na terenach ma

jących. szczególne znaczenie dla obFonnośd 'Pańsfwa 'i bez- , 
pieczeństwa publicznego mog.<! być prowadzone po 
uprzednim uzyskaniu zgody właściwych organów woj- ' 
slw~ych ~ bezpieczenstwa publicznego. 

Art. 24. Do naprawienia szkód powstałych w nietu
chomościach na skutek 'poszukiwań złóż kopalin stosuje 
się odpowiednio zasady rozdziału III działu IV o szko- , . 
dach powstałych wskutek ,robót górniczych . . 

DZIAŁ III 

Obszar górnkzy. 

Art. 25. 1." " Ób~~ar . 'górnić~y'; 6kre'slaprz~"~{heń, w ' 
granicach której przeclsi~biorstwo górilicże uprawnione 
jest .do wydobywania oznaczonej kopaliny ze złoża . 

2. Obszar górniqy t\lorzy śię dla każdej kopaliny 
o~obno, chociażby złoża różnych ' kopalin występowały 
w bezpO~rcdnim sąsiedztwie . '1 

Art. 26. 1. Obszary górnicze tworzy się ze względu 
. na zamierzoną w planach gospodarczych e4Gploatację 
określonego złoża kopaliny. 

2, Obszar górniczy tworzy właściwy minister. 
3. Rada Ministrów ustali w I drodze rozporządzenia . 

zasady i sposób tworzenia i zmiany obszarów górniq:ych 
oraz prowadzenia ich rejestru. tudzież organy powołane ' 
do prowadzenia tego rejestru. 

Art. 27· Granicami ohszaru górniczego są linie na 
powierzchni i przechodzące przez nie płaszczyzny pio
nowe, sięgające do głębokości 'Złoża z uwzględnieniem 
jego ukształłówania. . . 

Art. 28. 1. Okręgowy urząd górniczy może ~arz'l- . 
!1ziĆ wytyczenie granic obszaru górniczego na powierzch-
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ninllcał~ o~wod~ieobszaru bądżtylko nil pewnej jego 
, części. . ;: 

2. i~;:~\,)WY wz;ąd. g.QJ11f2zyz,(łIZąclilL . wytyczenie 
granic . obszaru górniczego. na wniosek: 

l) pCJ:edsiębiorsiwa górl.liczeg,o, u,prawnionego do eks
ploatacjizloża w granicach . tego obszaru górniczego, 

2) przedsiębiorstwa górniczego 'Uprawnionego do eks
ploatacji złoża w granicach sąsiedniego .obszaru gór. 
niczego lu,b 

3) właścicieli albo posiadaczy nieruchomości położo

nych W obrębie obsza"ru górniczego. 
3. Wniosek określony w ust. 2 powinien być uza

;udniony istotną potrzebą' wytyczenia granic obszaru 
górniczego. 

Art. 29. Koszty wytyczenia gra!lic obszarów górni
czych i umieszczenia znaków granicznych ponoszą przed
siębiorstwa górnicze uprawnione do eksploatacjizłói 
w granicach tych obszarów. ' 
-, Art, 30· 1. Wytyczenia granic obszaru górniczego 
l -umieszczenia górniczych znaków granicznych dokonuje 

, mierniczy górniczy. 
2. Mierniczy górniczy, dokonujący wytyczenia gra

nic obszaru górniczego, ma prawo wstępu na nierucho
mość celem przeprowadzenia~ czynności- związanych z wy
tyczeniem granic. Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio. 

Art. at. Przedsiębiorstwu górniczemu służy prawo 
donieodplatnego umieszczenia górniczych znaków gra
nicznych na' nieruchomośdach w celu wytyczenia granic 
obszaru g!>rniczego. 

Art. 32. Za szkody wyrządzone przy wytyczeniu 
gmnic obszaru górniczego. i umieszczeniu znaków gra
nicznych odpowiadają przedsi~bior5twa górnicze eksplo

·atujące te · obszary na zasadach określonych w przepi-
6ach o odszkodowaniu i naprawianiu szkód PQwstałych 
przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych. 

Ąrl.33.Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w po
ro~:umieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Geodezji i 
Kartografii wydaje instrukcje tecbn.icme w sprawie po
miarów obszarów górniczych oraz przepisy o wzorach 
16pOfJ.obie .umieszczania górniczychzna.ków ·· granic1!nych. 

D Z I A Ł IV 

Prawa wynikające I eksploatacji dół kop.alin. ' 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art 34. Przedsiębiorstwu g.órniczemu służy wyłącz
neprawo do wydobywania kopaliny ze złoża w granicach 
określonego obszarU górniczego. ' 

Art. 35. :1. Przedsiębiorstwo górnicze może wyko~ 
nywać pod powierzchni.ą wszelkiego ro/baju roboty, bu
dowle i urządzenia, potrzebne do wydobywania ko
paliny. 

2. Wykonywanie robót, budowli i urządzeń wymie
nionych w ust. 1· pod powierzchnią terenów zajmowa
nych przez organy wojskowe lub bezpieczeństwapu
blicznego wy_maga zezwolenia tych organów. 
, . Art. 36. 1. Spod eksploatacji górniczej możebyć 

wyłączone złoże kopaliny w części obszaru górniczego, 
jeżeli tego wym,aga zachowanie rzeczy. posiadającej 
szczególną wartość dla badań naukowych lub wartość 
zaJ:)ytkową. 

2. ' O wyłączeniu (usL l) poslaLlawia.na wniosek mi
. . nistra.zainteresowanego minister, któremu podlega przed
siębiGm;two górnicze ,eksploatuJące złoże. 

At1. 31. t. - Jeżeli przepis szczególny 'Wymagaze~ 
L_, •• ~,~". na wzniąsienre, przebudowę. lubzniesieni~ ' bu
dynku ,lub urządzenia, właściwym do udzielenia zezwo
lenia w stosunku do budynków i urządzeń zakładu gór
niczego jest okręgowy urząc;l górniCzy. 

2. W zakresie stosowania do zakładów górniczych 
przepisów prawa wodrrego,przepis6w o gospodarce wod-

Poz. SS , 
neJ, energetycznej gazowniczej oraz o dozorze łech
nicZIlym urzędy górnicze współdziałają z organami ad
ministrącji państwowej, przewidzianymi w tychprzepi
sacp', weatug zasad i ' w trybie, jakie Określi Prezes . Rady 
Ministrów. 4 

3. Rada Mini-strów określi przypadki, w których 
okręgowe urzędy górnicze wydają zezwolenia, stosownie 
do ust 1. za zgodą innych o-rganów. 

Art. 3S. 1. Przedsiębiorstwo górnicze ma prawo 
bezpłatnego korzystania z wody kopalnianej na p.otrzeby 
zakładu górniczego i swoich pracowników, a także w 
celu zaopatrywania w wodę poszkodowanych wskutek 
zaniku wody, spowodowanego robotami g6rniczymi. 

2. Korz'ystanie z wody kopalnianej przez przedsię
biorstwo .górnicze dla celów nie wymienionych w ust. 1{ 
jak też kovzystaniez tej wody przez inne osoby podlega 
przepisom prawa wodnego. 

3. Właściciel -i posiadacz nieruchomości nie mog~ 
'przeciwiać się odprowadzaniu wody kopalnianej przez 
ich nieruchomości, o- ile odprowa<lzanie jc-st niezbędne 
ze \ wzglEldów technicznych i. wykonywane jest zgodnie 
:z wymaganiami techniki. 

Art. 59. Kto ma prawo wydobywania określonej ko
pa.liny, może wydobywać r6wnoc7eŚ'nie inną kopalinę, 
jeżeli we<lług orzeczenia okręgowego urzędu górniczego, . 
wydanego w porozumieniu z właściwymi organami pąń
stwowej służby geologicznej, oddzielne wydobywania 
kopalin jest niemożliwe lub gospodarczo nie 'uzasadnio
ne. W Rrzypadkach gospodax:czo użasadnionych okręgo
wy urząd górniczy mOŻe 'orzec o ob~wiąz,ku przedsię
biorstwagórniczego wydobywania innej kopaliny. 

Art. 40. · 1. Kto wydobywając kopalinę wydobył 
ubocznie inną kopa1in~, obowiązan~i~st zgłosić o tym 

. Centralnemu Urzędowi Geologii, który zawiadomi upraw
nionego do jej wydobywania. Uprawniony może [rozpo. 
rządzić tą kopaliną w Ciągu 2 tygodni od daty otrzyma
nia zawiadomienia, pod warunkiem zwrotu kosztów jej 
wydobycia. 

2. Jeżeli zawiadomienie uprawnionego o wydobyciu 
uboczn~e ~nneL ~?paliny jest niemożliwe albo jeżeli 
uprawniony nie rozporządzi tą kopaliną w te.rminie wska
'zanym w U6t. l, ten, kto wydobył ubocznie kopalinę. pl>
winien rozporządzić nią zgodnie t decyźją Centralnego 
Urzędu Geologii. I . 

Rozdział n. 
Stosunek przedsiębiorstwa gómiczego do właściciela 

(posiadacza) nłeruchomołd. 

Art. 41. 1. Jeżeli przepis szczególny wymaga ze
zwolenia na istotną zmianę gospodarczego charak>teru 
nieruchomości położonej w obrębie ObSZI)IU gómiczeg() 
b~dź na wzniesienie lub przebudowę na tej nieruchomo
ści trwałych budowli i urządzeń nie wchodzących w skład . 
zakładu górniczego, udzielenie tego zezwolenia moie na
s~ąpić tytko po uzgodnieniu z okręgowym urzędem gór
nIczym. Zezwolenie może być uiależnione od, spełnienia. 
warunkó)'V technicznych określonych przez okręgowy 
urząd górniczy. . 

2. Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z z.ainle
resowanYijll ministrami ustali w drodze zarz.ądzenia tryb 
postępowania- przy uzgadnianiu. o którym mowa w ust. 1. 

Art. 42. f '. Nieruchomość niezbędna do wykonania 
planowych zadań przedsiębiorstwa górniczego w zakresie 
poszuki~ań złóż k op'a lin , pomi.arów górniCzych oraz wy • 
do:hywania kopalmy sposobem otworów . wiertniczych; 
a t.akże sposobem odkrywkowym, nie powodująCY91 istot
n.ego trwałegoprzekształceuia terenu, możeoyć zajęta 
przez przedsiębiorstwo górnicze na czas ograniczony, '1:16 
dłuższy niż jeden rok (czasowe zajęcle nieruchomości). 

2. Czasowe zajęcie nieruchomośd określone w 
ust. 1 następuje na zasadz[e zezwolenia udzielonego przez 
okręgowy urząd górniczy właściwy ze względu na mieJ- ' 

; 
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sce położenia nieruchomości. W ze'iwoleniu określa się 
nieruch~ość podlegającąiajęciu. cel zajęcia nierucllo-
mpścioraz datę i Czas trwariia zajęcia. ' " 
.' 3. Zezwolenia na czasowe zajęCie ni'erucho'mości. 
obejmującej budynki mieszkalfH!'. udz.iera o~ręgowyurzą~ 
gorniczy Vi poroiumieniu z prezydiumwojewódzkiejnid,y 
narodowej . " ' 

4. Zez\volenia na czasowe zajęcie nieruchomości 
państwowego' gospodarstwa leśnego udziei~ ' okręgowy 
urząd górniczy w porozumieniuż właściwym or.ganem 
państwowego gOlSpOdal1Stwa leśnego . < 

Art. 43. Okręgowy urząd górniczy może przedłużyć 
czasowe zajęci~ nieruchomości. nie więcej jedriak niż 
o jeden rok. jeżeli cel. dla jakiego zajęfo. nieruchomość. 

nie móg(być osiągl!ięty w czasie określonym w zezwo~ 
leniu z przyczyn szczególnych. nie dających liię przewi
dzieć. a nieprzedłużeilie czasowego zajęcia mogłoby spo-
wbdowa~ znaczną . szkodę. · ' 

Art. 44. Okręgowy 'u~ąd górniczy przedłuży na 
wniQsek- przedsjębiqrstwa górniczego czasowe zajęcie 
nieruchomości. jeżeli 'przedsiębiol1Stwo to złoży przed 
upływem okresu trwania zajęcia zaświadczenie swojego 
organu naczelnego. stwierdzające .udzielenie zezwolen;a 
na zgłoszenie wniosku o nabycie czasowo zajętej nie. 
ruchomości lub stwierdzające zgłoszenie ~niosku o prze
kazanię. tej niemchorności. 

wane ,czasowy~ lub . tymczas~w-ym zajęci€m . nięrucho .. 
mości, , . , .' 

, ' .' " 2~ . " O~z~~,ani~ VI 6p[a'r~~Ho . <?,d~zko,4.~:w.~qi.fti ,.pą~!", 
ślone w ust: l .następuje w Jlrodze postępQwania adminb 
stracyjnego. " · . .' . 

3. Rada Ministrów w .drodze rozporządzenia .okre~la 
zasady ustalania od,szkodowania za szkody .spowodowane 
czasow~ . lub tymczasowym ,zajęciem nieruchomości. 
organy właściwe do ustalania ' odszkodowania~ tryb po
sfępowania w tych sprawach oraz 'sposób wypłaty tego 
odszkodowania przez przedsiębior.stwo górnicze~ . , 

Art. 53. 1. Przę<lsiębiorstwogórnicze ma ' prawo 
korzystania z ,wód powierzch}liowych potrzebnych . dla 
ruchu Zakłildu górniczego. . . 

2. W przypadku współubiegania śię kilku przedsię
biorstw górniczych o 'prawo korzystania z wOdy po
wietzchniowej okręgowy urząd górniczy określa . przed
siębiorstwo upra"mione do korzystania z wody po- . 
wierzchniowej lub sposób współkorzystania z n~ej ,Pr7.!!Z 
ubiegaJące się ·przedsiębiorstwa. . , . 

Rozdział III. 

Szkody powstałe wskutek robót górniczych. 

Art. 54. 1. Szkodą górniczą jest szkoda powstała 
wskutek robót g?rniczych ,,; nieruchomości. budynku lub 
innej części 'składowej nieruchomości. bez względu na to. 
czy szkodę można było przewidzieć oraz czy ktokolwiek 
ponosi winę uszkodzenia. 

2. Szkoda w urządzeniach pOdziemnych zakładu 

górniczego powstała wskutek robót górniczych własnych 
lub Q'bcych nie jest szkodą górniczą. 

. Art. 45. W razie ~agrożenia bezpieczeństwa zakładu 
,górniczego lub jego ruchu albo bezpieczeilstwa urządzeń 
'użyteczności publicznej. życia lub zdrowia ludzkiego w 
związku z ruchem zakładu ' górniczego okręgowy urząd . 

górniczy może zezwolić na ni€zwłoczne z.ajęcie przez 
przedsiębiorstwo górnicze nieruchomości potrzebnych do 
usunięcia zagrożenia i jego skutków (tymczasowe zajęcie 
nieruchoII}ości). Przepis art. 42 ust. 2 stosuje sJ.ę odpo
wiednio. 

Art. 55. P9wstanie sz' ty górniczej powoduje obo
_' wiązek jej naprawienia w granicach przewidzianych 

przez prawo 'górnicze. . . 
Art. 5.6. Naprawienie szkOdy górniczej ' polega na' 

przywróceniu uszkodzonej wskutek robót górniczych nie
ruchomości. budynku lub innej części .składowej ~nieru:'-

Art: 46. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane 'jest 
Vi ciągu miesiąca od dnia tymcza'sowego zajęcia . nieru
chomości wydać ją uprawnionemu. 

Art. 47. Okręgowy urząd górniczy, może przedłużyć 
tymczasowe zajęcie nieruchomości. jeżeli przedsiębior
stwo górnicze przed upływem okresu trwania zajęcia 
w~tąpiło z wnioskiem o zezwolenie na czasowe zaJęcie 
nieruchomości na podstawie ar-t. 42 albo złożyło przed 
upływem czasu trwania zajęcia zaświadczenie swojej 
władzy naczelnej •.. . stwierdzające udzielenie zezwolenia ' 
na zgłoszenie wniosku o nabycie tymczasowo zajętej nie
ruchomości lub stwierdzające zgłoszenie wniosku o prze
ltazanie tej nierucnomQŚci. 

• chomo,~d do stanu poprzedniej użyteczności z uwzględ
nieniem potTzeb gospodarki planowej . 

'Art. 48. Gdmowa zezwolenia na czasowe zajęcie nie-. 
ruchomości albo ,orzeczenie odmawiające wywłaszczenia 
lub przekazania nieruchomości' powÓdują wygaśnięcie 
~ezwolenia. wydanego na podstawie art. 45 i 41. oraz · 
obowiązek przedsiębiorstwa górniczego niezwłocznego 

. wydania tymczasowo zajętej. nieruchomości uprawnio
nemu. 

Art. 49. W 'przypadkach, o których mowa wart. 42 
ł 45. zezwolenie na czasowe lub tymczasowe zajęcie nie
ruchomości zajmowapych przez organy wojskowe lub 
bezpieczeństwa publicznego wydaje , okręgowy urząd gór
niczy po uprzednim uzyskaniu zgody tych organów. 

Art. 50. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wy
konania decyzji okręgowego urzędu górniczego. wydanej 
na podstawie art. 42.43. 44, 45 !ub 47. 

Art. 51. 1. frzedsiębiorstwo górnicze uprawnione 
jest w granicach udzielonego zezwolenia dp· wykonywa

;.nia na ,zajętej czas0'o/0 lub tymczasowo nieruchomosci 
wszelkich czynności uzasadnionych ze względu na t et 
dla jakiego nieruchomość zajęto. 

2. Przedsiębiol1Stwo górńicze nie może wznosić na 
zajętej nieruchomości trwałych budowli i urządzeń . 

../ Art. 52. 1. Właścicielowi lub posiadaczowi nie ,u
chomoŚci należy_ się od.szkodowanie za szkody spowotio-

Art. 57. Jeżeli przywrócenie do' stanu poprzedniej ; 
użyteczności uszkodzonego wskutek robót górniczych 
budynku lub ' innej części składowej nieruchomości. na
leżącej do wykonawcy narodowych planów gospodar
czych. jest technicznie lub gospodarczo ~ie uzasadnione. 
naprawienie sŻkody górniczej polega na ·uzyskani.u przez 
poszkodowanego w drodze . budowńictwa zastępczego 
rzeczy tego samego rOdzaju i tej samej użyteczności. 

Art. 58~ Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniej 
użyteczności uszkodzonej w:skutektobót. górniczych nie
ruchomości. budynku lub innej części składowej ni~u~ ;, 
chomości. należącej do osoby. która nie jest wykonawc'l 
narodowych planów gospodarczych. jest technicżnie nie 
uzasadnione. naprawienie szkody górniczej polega na 
nabyciu od osoby poszkodowanej uSzkodzonej rze~zy 
lub ~a zapłacie · odszkodowan~a w trybie i na zasadach 
określonych w przepisach o nabywaniu i przekazywanl~ 
nieruchomości niezbędnych dla reaHżacji narodowych . 
planów gospodarczych. Oszacowanie przedmiotu nabycia . 
następuje według jego stanu pn,ed powstaniem szkoqy 
~rnk~. ' 

Art. 59. ' 1. NaprawiEmie szkOdy górnicze} w zasie
wach i uprawach polega na zapłacie odszkodowania :r>ie~ 
niężnego . 

. 2. Rada: Ministrów określi w drodze rozporządzenia 
zasady ustalania i tryb wypłaty odszkodowania za zasie
wy i uprawy uszkodzone wskutek robót górniczych . . 

Art. 60. Obowiązek naprawienia szkody górniczej 
nie istnieje w przypadku. gdy szkoda wynikła w budyn
kach i urządzeniach ' wzniesionych bez zezwolenia wy~ 
maganego prawem: 

I Art. 61. Wykonawca narodo'wych planów gospo
darczych obowiązany jest Saul bezpośrednio, naprawić 

. . , ., 
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.( rt.56 ,i 51) szkod'y górnicze powstałe w ,nieruchómosci, 
b dynku lub innej części składowej nieruchomości przez 
n ego ·użytltówaji'ej~ Kós'?tyn.<ilirąw.ię!!r~ ~~kody .ą~rn,is~~j , 
.p nÓ!:i.przed~i~J;Mł's:twó~(>~n:lGie, -'~. Vrlą!itkię~ " ~~od.y 
g' rniczej w lasach państwowych i , w· nJ~ zabudowanych 
c ęściach nieruchomości wykon~wców narodowych pla-
n w gospodarczych. ' 

Art. 62. 1. JeŻeli szkodagórńicza powstała . w nie
chom()ści, budynku lub innej części składowej . nieru

,0 omości 'osoby nie' będącej wykonawcą narodowych 
panów gospodarczych; do naprawienia szkody (art .. 56 

58) na koszt przedsiębiorstwa górnicz~o obowiązane 
t prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej, 

łaściwej ze względu na mieJsce położenia nierucho- _ 
ości. 

2. Prezydiuill powiatowej (miejskiej) rady narodo-
ej może Ii~ wniosek . poszkodowanegoupoważnitgo do 

konanianci rachunek prezydium , naprawy' szkody gór
n cze'j pri~ż p~zyWrócenie do stanu poprzedniej użytecz

ŚC!. 

Art: 63., Koszty ~ą,prawię,ni,il szko.uy górniczej po
n si przedsiębiorstwo · 'górnicze eksploatujące w dniu 
u awnienia szkody złoże w granicach obs,zaru górniczego, 

obrębie ktoregoprowadzone były wboty górnicze po
odująceszkodę. 

Art. 64, Jeżeli szkodę spowodowały roboty górnicze 
p. owadzone przez kilka przedsiębiorstw górniczych, po

I n szą one koszty naprawienia tych szkód solidarnie, 
~:r zliczając pomiędzy sobą koszty w równych częściach, 
. o ile nie jest możliwe ustalenie ich stosunkowe.go udzia

w spowodowaniu szkody. 
Art. 65. Roszczenia z tytułu szkody górniczej nie 

ogą być dochodzone po upływie jednego roku od dnia· 
. u awnienia się s:z;kody. 
, ,Aft. 66· ,1. W sprawach o szkody górnicze orzekają 

.łącznie komisje do ,spraw szkód górniczych: w pierw
s ej instancji-komisje do spraw szkód górniczych przy ' 
p ezydiach wojewódzkich rad narodowych, w drugiej 
i stancji - odwoławcza komisja do spraw szkód .górni-
c ych. przy Urzędzie Rady Ministrów. , . 

2. Rą.da , Ministrów określi w drodze rozporządzenia 
s ład i sposób powoływ'ania komisji d<:i spraw szkód gór
n czych, ich organizację oraz szczególne 'przepisy o po-
s ępowanlu przed komisjami. ' 

. Art. 67. 1. , Komisja do spraw szkód górniczych 
sżczyna ' ;p0st~powanie na wnios~k osoby iainteresowa

n j, przedsiębiorstwa górniczego, prezydium powiatowej , 
( 'ejskiejJ tadynarodowej lilb urzędu górniczego, a także 
z urzędu. i' .;. .. '" ' . 

2. Postępowariieprżed ~pmisjami do spraw szkód 
g rniczych"toczy się według prżepisów ó postępowaniu 
a minisfracyjnym, o ile prawo górnicze lub przepisy na 
n oparte nie stanowią inaczej. . 

Art. 68.. l , Orzeczenie komisji do spraw szkód 
g rniczych ustala: 

) rodzaj i rozmiar szkody górniczej oraz osobę po-
'- szkodowanego, " , . 
) sposób i zakres naprawienia szkody górniczej, . 
) wykonawcę narodowych planów gospodarczych lub 

prezydium powiatowej (mieJSkiej) rady narodowej, 
obowiązane do naprawienia szkody górniczej, 
koszty naprawienia szkody górniczej i przedsiębior
stwo górnicze obowiązane do zapłaty tych ko'sztów, 
termin wykonaniaorzeezenia. 
2. JW uzasadnionych przypadkach komisja może' na,_ 

w iosek strony zmienić termin wykonania ' orzeczenia. 

Art. 69. Komisja do spraw s21kód górniczych -\noże 
o reślić w orzeczeniu przybliżone koszty naprawienir 
B kody górniczej. W tym przypadku ostateczny kqszt na
pawienia szkody górniczej ustala komiSja po wykona-
n u orzeczenia. 

Poz. 65 

,Art. 70. Komisja do spraw ,'Szkód górniczych może 
w każdym czasie rozszerzyć ustalony w" orzecZeniu za
kr~ : fąp.~tmających., na celu naprawienie 'szkody górni .. 
czę.t:9f.~ powiększyć . koszty tego' naprawienia, jeżeli! 
wynj.kła ,uzasadnionapot.rzeba wykonania dodatkowych 
robóŁ. l 

Art.7t. 1. Komisja do spraw szkód , górnic~ycn 
może wydaĆ zarządzenie tymczasowe celemzab'ezpiecze
nia nieruchomości" budynku lub innej części składowej ' 
nieruchomości przed rOZ6zerzaniemsię szkody górniczej'. 
W zar:z;ądzeniutymczasowym komisja ,określi termin jego 
wykonariia oraz ustali, kto jest obowiązan\y do wykona-, 
nia· rob6,t zabęzpieczających. 

~. Koszty wykonania zarządzenia wydanego na pod
stawie u,sL 'l ponosi tymczasowo przedsiębiorstwo górni
'cze do czasu wydania orzeczenia w sprawie: 

3. Komisja do spraw szkód górniczych ' może zarzą
dzeniu wydal.lemu . na podstawie ust. l nadać "moc na
tychmiastowej wykonalności. 

Art. 72 . . 1. W przypa~~ ,~ąlłikll 'Vo.c\y~~ls;utek ro
bót górniczych komisja do spraw szkód górniczych wyda 
zarządzenie tymczasowe o obowiązku przedsiębiorslwa 
górniczego dostarczenia bezpłatnie poszkodowanym nie
zbędnej dla nich ilpści wody do użytku domowego i dla 
potrzeb inwentarza. W razie niemożności wykonania 
tego obowiązku przez przedsiębiorstwo górnicze do dc:>
starczenia wody obowiązane jest prezydium właściwej 
powIatowej (miejskiej) rady narodowej na koszt przed~ 
siębiarstwa górniczego. 

2. Do zarządzenia tymczasowego wydanego na pod
stawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepis art. 71 ust 3. 

Art. 73. 1. W razie zagrożenia wskutek robót g6r- ., 
niczych bezpieczeństwa i całóści budynków lub ' inńych 
CZęSCl składowych nieruchomości komisj.a, do spraw 
szkód górniczych może w drodze orzeczenia nakazać wy
konanie kotwienia zapobiegaWCZego lub innych robót"za
pobiegawczych. Orzeczenie to określi zakres wylwnania 
kotwienia zapobiegawczego lub innyćh robót zaP9bie
gawczych o;raz osobę obowiązaną do wykonania tych 
robót. Przepis art. 71 ust. 3 stosuje się odpov'ied.TJ.io. ~ 

2. Koszty kotwienia zapobiegawczego lub innych 
robót zapobiegawczych ponosi przedsiębiorstwo górni- , 
cze, którego robotygórl)icze zagrażają _ bezpieczeństwu 
i całości budynków lub innych części 'składowych nie
ruchomości. 

3. Do wykonania kotwienia lub innych robót zapb
biegawczych stosuje się odpowiednio przepisy o napra
wianiu szkódg(>rniczych. 

Art. 74. Rada Ministrpw określiw dr<?dże rozporzą
dzenia zasady i trybęfilze,kucji 0Ili~cień· itymczasowys~ . '. 
~arządzeń komisji do ~pla...W ~zkód ,górniczych. ' 

_ Art. 75. l. Przedsiębiorstwo .górnicze ' wypłaca kwo
ty na pokry,cie kosztów,~ naprawienia szkody . g~rniczej 
ustalone w prawomocnym orzeczeniu komisji do spraw 
szkód górniczych temu, kto został zobowiązany do 'na
prawienia -szkody. " 

2. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio IW przy
padku wYsIania zarządzenia tymczasowego na podstawie 
art. 71 lub orzeczenia na podstawie art. 73. 

Art. 76; przeczenie komisji do spraw szkód górni
czych o' naprawieniu szkody- górniczej przez ' 'nabycie 
uszkodzonego przedmioJu (art. 58) stanowi podstawę do ' 
zgłoszenia do prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
wniosku o wszczęcie, postępowani a wywłaszcZeniowego. 

Art. 17. Przedsiębiorstwo górnicze, w któ rego nie
ruchomości powstała szkoda górnicza wskutęk jego wła
snych robót górniczych, obowiązane jest samo do na~ 
prawienia szkody bez orzek,ania o tym obowiązku przez 
komisję do spraw szkód górnic~ych. 

Art. 18. Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z 
Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Go

't spodarczegoi zainteresowanymi minią tram i ustala zasady 
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l tryb planowania w zakresie naprawianiaszkM górni-
czych. . . 

Art. ~9. 1> Właśdwytnini5ter ustala w' porozumie- ,. 
niu . z Ministrem Finansów i .~azgodą Przewodnkzą~ego 
Państwowej Komisji Planowania GospodarczegO sp06ób 
1worzeaia przez ' przedsiębiorstwa górnicze funduszów na 
pokrycie ·kosztów naprawiania szkód górniczych, robót 

. Art. 88. t. Pń:edsiębiorstwa górni!='l:e zgodnie z wy- ' 
tycznymi ustalonymi w myśl art. 81 ust. .2 sp.~>rządzaj" 
wielo1lllttie ' i ~{)Cz.Re,- plany "·ek-spleat!1!Cyjn.e, , {łlnyjmująe 
za podstawę planowania najwyższą prz.ewidywan'l. zd')l-
ność produkcyjną pr.zedsiębiors.twa. Wieloletnie i roczn. 
plany eksploatacyjne przedsiE:biorstw górillczycb powin
ny być zgodne z narodo,,-:ymi planami gospodarczymi . . 

. :zabezpieczających i kotwienia zapobiegawczego lub in-
nYch robót zapobiegawczych (fundusz szkód g.6rniezych). 

2. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodni
cZqcym Państwowej ~Komi6ji Planowania Go~podarcZE!9o 
us!J1la warunki. i sposób dokonywania wypłaty !>uin z fun. 
duszów fizkód' górn.iczych. 

Art. 80. Prezes Rady Ministrów ustali zasady gospo
darowania przez prezydia powiatowych (miejskkh) rad 
narodowych sumami · przekazanymi przez przedsiębior
stwa górnicze na naprawienie szkód górniczych. 

Art 81. 1, Przepisów niniejszego rozdziału nie sto
~je się do szkód górniczych o szczególnie dużym zasię
gu-·Iub· rO!l:miar2e, ' zwła!>ZCla w postaci istotnego przeo
brażenia terenu lub zaniku wody na znacznym terenie. 

2. Ustalenie, że szkoda górnicza wystąpiła w szcze
gólnie dużym za-sięgulub rozmiarze (ust. -1). następuje 
w drodze uchwały Rady Ministrów, która równocześnie 

. postanowi o sposobie naprawienia 6zkody i pokrycia 
kosztów. . \ 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 komisja 
do spraw &zkód górniczych może wydać tymczasowę za
rządzenię o obOWiązku dostarczania wody .stosownie do 
art. 72. 

DZIAŁ V 

Wydobywanie kopaUn. 
Rozdział I. 

Przepisy ogólne. .' 

Art. 82. Kopaliny mogą być wydobywane jedynie. 
% zachowaniem przepisów prawa górniC'Zeg~ i zgGdnie 
% narodo,.rymi planami gospodarczymi. _ 

Art. 83. 1. Eksploatacja złoża kopaliny powinna 
bycprowadzona w sposób gospodarczo uzasadniony, któ
ry; . zapewnia racjonalne wy~'obycie kopaliny i ogranicza 
możliwość JJowodowania szkód górniczych. , 

2. Przy ekSploatacji złoża kOpaliny naJeży m,iet na 
względzie eksj,l(}atację &ąsiednich złóż kopalin. 

Art 84. Porzucenie złoża kopa1i:ny w takich warun
kach, że późniejsze jej wydobywanie .staje się technicznie 
niemo:tliwe lub gospodarczó niecelowe, jest niedozwolo
ne, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tegoln:ny 

, ważniejszy iptere6społeczny" a przecte wS1:ystkim bezpie-
czeństwo życia i z<;lrowia ludzkiego. ' , 

ctfl l . ;\ :;,Art, 85,'" N~: iterEmaclr'· podlegających ochronie na 
, mocy przepisów szczególnych mogą być prowadzone ro

boty górnicze tylko w 'zakresie dopuszczalnym według 
,tych przepisów. . 

Art. 86. Na wniosek zainteresowanego ministra mi. 
nisterwlaściwy ze względu na przed5iębiorstwo górnicze 
moźeza zgod'1 Przewodniczącego Pań6twowej Komisji 
Planowania Gospodatczeg9 zakazać z uwagi na interes 
spółeczny prowadzenia tobót górniczych na określonych 
terenach. . , , 

Rozdział II. 

Planowanie górnicze. 
Art 87. l. Rada Ministrów ustala wytyczne dla 

perspektywicznego planu rozwoju gospodarki górniczej 
(Jra:iw i~h filmach ,,-:ytyczl,le dla wieloletnich l rocznych 
planów eksploatacyjnych poszczególnych gałęzi górnIc- . 
twa. ,. . 

2. W ramach wytycznych ustalonych w myśl ust l 
właściwi ministrowie. ustalają plany perspektywiczne rOZ
woju podległycll im przedsiębiorstw oraz wytyczne dlll 
ich wieloletnich i rocznych planów eksploatacyjnych. / 

2. Resortowe zbiorcze plany E!ksploatacyjne przed~ 
alęblorstw górniczych, wieloletnie i roczne, zatwie:óza 
Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospo-

~ darczego. W ramach tych planów właściwy minister za
twierdza wieloletnie i roczne plany eksploatacyjne przHd
aiębiorstw górniczych. 
. 3. Właściwy minister ustala za zgodq Przewodni
czącego Pails,twowej Komi5ji Planowania Gospodarczego 
sposób sporządzania planów eksploatacyjnych przedsię
biorstw górniczych oraz tryb ich zatwierdzania. 

Art •. 89. . Przewodniczący ilaństwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego usŁali zakr€5 i tryb uzgadniani~ 
plan6w zagospodarow,an!a pn:estrzennego z planowyml 
zadaniami górnictwa. ''':' ' ' ' . " . 

Art. 90. 1. Przedsiębior.stwo .górnicze na podstawia 
zatwierdzonego planu eksploatacyjnego sporządza pldn 
bezpiecznego prpwadzenia robót górniczych i prawidło
wej gospodarki złożem i przedkłada go do zatwierdzenia 
okręgowemu urzędowi górn'iczemu naJpóiniej na 4 mie
siące przed datą rozpoczęcia wykonywania planu. 

2. Okręgowy urząd górniczy zatwierdzając plan bez
piecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej 
gospodarki złożem może nakazać zmianę tego planu zl 
względu na obowiązujące przepisy oraz z<;lsady bezpiecz
nego prowadzenia robót górniczych. , 

3. W przypadku braku decyzji okręgowego urzędu 
górniczego w sprawie zatwierdzenia planu, określonE'gO 
w ust. 2, przed datą rozpoczęcia jego w/ykonywaniaprzed-
6iębionltwo górnicze może przystąpit do wykonywania 
tego planu"., . , ",_ . . , , 

<I. Prezes Wyższego Urzędu Górnic~ego ustala" u-
. 6ady sPorzlldzania planu bezpiecznego prowadzenia robót 

górniczych i pfawidłowej gospodarki zfoiem oraż- ~tyb 
zatwierdzania tego planu Pt:Zel ,urzędy górniae. Przepisy 
te wydaje Prez€5 Wyiszego Urzędu Górniczego w po
rozumieniu z zainteresowanymi ministrami. 

Art. 91. 1. .. Ruch zakładu górniczego odbywa sl4 
według zatwierdzonego planu bezpiecznego prowadzenia 
robót górniczycb r prawidłowej gospOdarki złożem. 

2. Zmiana lub uźupełnienie planu okreśłónegow 
ust. 1 moie nastąpić tylko w przypadkach zmiany natu
ralnych lub technicznych warunków wydobywania kopa
liny i ż zastrZeżeniem ,uprzedniego zatwierQzenjatych' 
zmian I uzupełnień prze~_ okręgowy u~ąd g9rniezy. 

Art. 92. W wyjątkowych' pnyp.adkacP, gdy wskutek i " 

nieprzewidzianych okoliczności wyniknie potrzeba 111-

tychmiastowego odstąpienia od zatwierdzoaego planu 
bezpieq:nego prowadzenia r.obót górniczych i prawidło-

. wej gospodarki złożem ze względu na bezpieczeństwo 

życia I zdrowfa ludzkiego lub ochronę zakładu, górnicze-, 
go, pr.zedsiębiorstwo g~rnicze może odstąpić od tegop,!a< 
nu. .Kierownictwo zakładu górniczego obowiązane jest 
zawiadomić o tym w ciągu trzech dni okręgowy urząd 

. górniczy celem uzyskania jego zgody. W przypadku 
braku zgody okręgowego urzędu górniczego dalszy ruch " 
zakładu może być prowadzony tylko według zaŁwierd:w- ~.:~ v 

nego planu. . . ,;. 
_' • I ' .~ I ~,> .. ' 

Rozdział ' III. 

Ruch zakładu górnIczego. 
.; 

, 
.~ 

Art. 03. 1. Ruch ' -zakładu górniczego powinien byt 
prowadzony według zasad techniki górniczej oraz w laki 
6pos~bł aby życie i zdrowie ludzkie ~ni interes społeczny: 
nie były narażone na niebezpieczeństwo, ' 
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2. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest usu
. ąć niezwłocznie spowodowane ruchem . zakładu góm~

czego niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego oraz dla in
l!resu społecznego· · i przedsięwziąć wszelkiec Śro.dki za-
ezpieczające na prźyszłość . . 

. "p;r;1\i tJ/ 194.Rada Ministt ów'; wydafe ogólne ! fJr~ep~y w 
praW·ach: " 'o.. li ~ ' . ~ • . ;, [:'''',/it r; . ' . ' b . 

. 1)' bezpieczeństwa pracy vi zakładach gómićzych, 
2) higieny pracy w· zakłauClch górniczych, 
3) 'ochrony powierzchni przed . uszkodzeniem w:sku~ek 

robÓtgórnkzych, szczególnie ze względu na interes 
bezpieczeństwa i ciągłość ruchu urządzeń użytecz
ności publicznej oraz zachowanie przedmiotów pod
l egających ochronie pa mocy szczególnych przepi-

." , , 1 sow, . 
4) zapobiegania wszelkim szkodom, jakie by ruch za

. kł~du górniczego mógł wyrządzić interesowi społecz
nemu, 

si filiuów ochronnych, 
6) nabywania, przech9wywania i używania materiałów 

wybuchowych oraz środków zapalających w zakła-
. . ' ;' 'dach górniczych. ' 

Art. 95 • . L Właściwi ministrowie wydają w uzgod
leniu z Prezesem Wyższego Urzędu ·GÓrniczego szczc-

" ':' ;ó1ów e przepisy . \VSIl'raviacll ' określortych wart. 94, o ile 
otyczą ' podleg.łych. im . zakładów górniczych; 

2. Przepisy w sprawach określonych wart. 94 pkt 1, 
i 6. wydawane są w drodze rozporządzeń. 
, 3. Przepisy w sprawach ol{reślonych wart. 94 pkt 5 
ydawane są: po zasięgnięciu opinii Centralnego Urzędu 
eologii. . 

Art. 96. Właściwi ministrowie wydają szczegółowe 
. , rzepisy w sprawach prowadzenia ruchu w podległych 

. m zakładach górniczych (przepisy techniczne eksploata
, ji) zgodnie z ogólnymi przepisami, ' określonymi w 

rt. 94. . 
'. Art. 97. Przepisy wylłane na podstawie art. 94 mo

ą okre.ślac szczególne wymagania ' techniki budowlanej 
i ;e'. względu na wpływ robót górnic7;y<::h nar.0wierzchnię . ' 

Art. 98. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest 
awiadomić okręgowy urząd górniczy co najmn~ej na 
4rlni naprzód ozamierzoriym, rozpoczęciu albo wstrzy
. aniu w całości lub w części ruchu zakładu górniczego. 

v ,, przypadku konieczności n~tychmiastowego ~Vl5trzyma-
ia ruC1lU, zawiadomienie powinno być dokonane w ciągu 
dni po wstrzymaniu ruchu. 
" Art. 99. li. Kierownik ruchu zakładu ,górniczego 
bowiązany jest . niezwłoczniE! zawiadomiĆ . okręgowy 
rząd górniczy o każdymzaszłym w zakładzie 'górniczym " 
ypadku .lub o' niebezpieczeństwie, zagrażającym intere-

owi spolecznemu, w szczególnośc;i życiu - lub zdrowiu ' 

l dZ,ki.~,IIlJl ,alb9 ... u~~~J.lze.~~iom 'o . . u~y.teS~I18;ś,c~ . pubn:z~~j ~ 
_ 2., ". 0' .. zdarzemach określonych w. ust. 1 kIerownik 
ch~ \ z~kładu górniczego " obowiązany jest ponadto za
iadomić . niezwło!"zn-ie inne właściwe organy państwowe. 

D Z I A Ł VI 

Kierownictwo l dozór ruchu zakładu górniczego. 

Art. 100. Ruch zakładu górniczego może być prowa~ 
zony tylko pod ,kierownictwe~ i dozorem osób, które 
zyska~y zatwierdzenie okręgowego urzędu górniczego. 

Art~ 10ł. 1. Przedsif:biqrstwo górnicze jestobowiąza
e wyznaczyć dla każdego zakładu górniczego kierowni
a-ruchu tęgo .zakładu oraz w .tląstatecznej liczbie osoby 
ierownictwa działów ruchu i ·dozom ruchu i osoby te 
i ezwł.oczn ie zgłosić w okręgowym urzęuzie górniczym do 

z twierdzenia ze wskazaniem poruczonych im ~zynności 
\.~ i kwalif ikacji do ich .wykony.ylenia. 

2. W Iprzypauku gdy na kierownika ruchu zakładu 

órniczego wyznaciono dyrektora (kierownika) przedsię-
. orstwa górniczego, zgłoszenia na . podstawie usL 1 do
onu.je jednostka organizacyjna, k tóra bezpośrednio nad, 

zoruje i kontroluje działalność. przedsiębiorstwa górni
czego. 

3. Przy objędu zakładu gói~iciego zgłoozenia prze~ 
widziane · Vi uąt. 1 i,2 powinny byĆ dokąnane .w . ciągu 
14 dni od dnia objęcia zakładu. 'o . • 

.... ;. ;; A. ,. Za wykonanię obowiązku zgłoszeitia (ust. 1-3) 
, od,pOM'itedzialny ,jest. dyrektor, (kierownikl.przedsiębior-
stwa oraz kierownik r:uchu zakładu.górnicze.go, a w przy- . 
pą.dlm określonym w usL 2 - dyrektorjednoBtki organi-

. zacyjnej, która bezpośrednio nad~oruje . i kontroluje. dzia
łalność przedsiębiorstwa górniczego. 

. Art. 102. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest 
zgłosić "okręgowemu U'l'zędowi górniczemu osobę dyrekto
ra (kierownika) przedsiębior.stwa górniczego oraz praco
wników przedsiębiorstwa wyznaczonych· do sprawowania 
nadzoru nad kierownictwem idozorem.ruchu zakła,du gór
niczego z podaniem zakresu. czynności tych osób. Prze
pis art 10lusL 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 103. -Jednostka órganizacyjna, która bezpośre- , 
dnio nadzóruje i kontroluje działalność przedsiębiorstwa 
górnicżego, . obowiązana jest zgłosić w okręgowym urzę
dzie górniczyffi dyrektora" jednostki eraz tych swoich .pra
cowników, którzy powołanP:s'lt;)dó' sptafi t5Wl!.nia ' ba'd'2oru . 
·nad kierownictwem i dozorem 'ruchu zakładu górniczego 
z podaniem zakreśu czynności tych pracowników. Przepis 
powyższy n!e dotyczy ministerstw"· i urzędów centralnych. 

Art. 104. Okręgowy urząd górniczy może nakazać 
ustanowienie szczególnych · stanowisk kierownictwa i do
'zom ruchu zakładu górniczego, jeżeli zachodzi tego po
trzeba ze względu na warunki bezpieczeństwa. 

Art. 105 • . Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z 
Przewodniczącym Państwowej K9misjiPlano\vania Gos
podarczegO .i z właściwymi ~inistranii ustali w drodze 
rozporządzenia , jakim willimkom ogólnym, naukowym i 
zawodowym powinny oopowiadać osoby mające Rprawo
wać kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego. 

Art. 106. 1. Okręgowy urząd górniczy zatwierdza 
ospbę inającą sprawować . kierownictwo lub dozór ruchu 
zakładu górniczego, jeżeli . odpowiada wymaganym wa
runkom. 

2. Okręgowy urząd górniczy cofnie zatwierdzenie, 
jeżeli osoba sprawująca kierownictwo lub dozór ruchu za
kładu górniczego utraci którykolwiek :z: wymaganych wa
runków albo w wyniku po.stępowania sądowego .lub dys
cyplinarnego zostan:e pozbawiona prawa pełnienia czyn
ności kierownictwa lub dozoru ruchu .. zakładugórniczego. 

Art. 107, Osoby kierownictwa i dozorU 'ruchu oraz 
inni pracownicy techni czni za trudnieni W! ruchu zakładu 
górniczego, którzy podlegają zatwięrdzeniu przezokrę-

. gowy urząd gór~zy albozgło'lzeniu do okręgowego 
urzędu górniczego, a . także oooby podlegające zgłoszeniu 
w myśl art. 102 i 103. ódpowiadajądyscypIinarnie za na
ruszenie obowiązkcWI)' PfZewidziany€.JF w (. praw-i.e górni
czym oraz za nieprzestrzeganie zarządzeń urzędów gór
niczych, niezależnie od odpowiedzialności karnej, cywil-
nej i porządkowej. - . . 

Art. UiS. 1. W sprawach dyscyplinarnych 'osób wy
mienionych w arLl 07 orzekają w pierwszej instancji ko
misje dyscyplinarne przy okręgowych · urzędach górni
czych, w drugiej in.stancji - 'Wyższa Komisja Dyscypli
narna , Komisja ta dziilła przy WyiJszym Urzędzie Górni
czym. 

2. Prezes Rady Ministrów VI porolUIńieniu z zainte- . 
resowanymi ministrami u·stali w drodze rozporządzenia 
organi;zację i sposób powoływania komisji dyscyplinar
nych, po s tępowanie dyscyplinarne oraz organy powołane 
do wykonywanI a kar. , ' 

Art. 109. Komis je dyśćyplina'rne 'Określone 'w' art 108 
wymierzają kary: < 

1) upomnienia, 
2) nagany, 

, I 
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Dzienn·i.k Ustaw Nr H) 

~r' obniiienia na o'kresd.., 3 miesi~cy 'wyna~eruil "Z& 

pracę w wysokości od 100/0 do 25% należnego ogól-
D'ego wynagrodzenIa, ' . 

.., L:awieszerua. w pełnienhl {'Jkreślonyc:h czynności kiero
wnictwa lub dozoru ruchu'ł\1ł okł'es dorołcl1, ' 5' pozbawi.enł'a ' prewa pełnienia IOlkreślonycb czynno
ści kierownictwa łub duw~ ruchu. ' 
Art. HIJ. W spnrwa<:h dy~cyplinallilych dyl'ektorów 

i naczeilnyd'l rniyni.erów i ych jsd:oost ek OTgan'U.aCyjlłYch, 
'kti)Te .sprawująbe'Z,pmredni. nadzór. i x.'Ontrolę G.t:ialaln.ości 
przedsiębiorstw gÓIl\kzydl., karę upomnienię. wymierza 
PrezesWyższ<ego Unędu Górnicze!:j'o, a kary okr~ślone 

·wart.l()g pkt 2---,5 - Prezes Rady M.inistrów na ·wniosek, 
Prezesa Wyż,szego llr.r:ędu GórniczegQpo zasięgnięciu 
op.inu Y.ła:ści.weg'O mi.nistra. . 

Art. tU. 1. Okręgowy UIląG gómkzy m{)że G.robę 
.kreśłQ,Jlą WMt. 107 zawiesić w pełni eniu czyIllwści w 
czasie tocząceg'Q &ię P(}st~poWalłi,a .clyscwlinarnego. 

2. Paed wszez~i.em p<fstępowania dyscyplinarnego 
okręgowy ufZqd górnkr:y może zawiesit 050~ okr.eŚJolLl 
'W a-r~.W7 VI pełn#-eniu aynl'lości w pCly,padku prowadze
nia rucJ:m z lliirwiz-eni-em przepisów art. 93. O zawieszeniu 
.o1e:ręijdwy urZąd {lÓmicty' z"ciwi.adamia .niezwłocznie Wyż-
06ity 'Urząd GĆlp'lłczy. 

.3. Wrues.ienie odwołania 00. zarządzeń wydany ch na 
JjIOdstawie li'5t. 1 łub 2 ru-e wstrzymuje iclł~wykj)nania. 

DZIAŁ VII 

Miernictwo górnicze. 

Art. ł 12. 1. PrzedsiębiorstwD górnicze obowiązane 
' jest posiadać miernicze plany robót górniczych, sporz'il
dzane przez o.soby uprawnione,. i stale uzupełniać. te p'ia
ny w miarę postępu robót. 

2: Wlaśdwi ministrowie w porozumIeniU z WT6>zym 
Urzędem Gorniczym ustalą sposób i terminy sporządza
nia . i uzupełniania mierniczych planów robót górniczych. 
. Art. 113. W przypadku braku przepLsan,ycb mierni
czych planów robół gómiczy<:h łub nied{)kładności w tych 
planach okręgowy urząd gómkzy moż-e zarządzIe .opo
rządzenie lub uzupełnienie tych p.!anó-w przez wyznacw
.n~o p.rzez 'Sieb!e miemkzegv gómi<:zego na kO'S'Zt przed
fiiębioł'5twa _9órniclego. 

ATt. 11~. Przedsi~biorstwo górnicze obowiązane jest · 
składać egzemplarze miernkzy-<:h plaIłólI(9órn1czyc:h 
okręiJow-emu urzędowi górnkzemu. Właściwi ministrowie 
'W porozumieniu 'L Wy-bszyrn Urzędem r GÓrnkzy.m listulą 

sposób i terminy śkładania tych planów. 
Art. 115. Prezes Wyższego Urzędu Gómkzego w 

pO.lozwnieniul' Pr eIe$em Centrainego Urzędu Geodf!llji 
'Kartografii ustali, jakiego .rodzaju pomigry powa.erzch
mowe dokonywane przez przedsi~biocstwa górnicz1:! pód-

. łegaj~ 7:głQszeniu; iaoperaty z trch./pomiaró~ - pH:~a
~.~ orgdftoJU · p4ństwowej:srużby.!'geodezyjnej. 

Att. H6. L Osobami upr';'wnionymi -do .sporz.ąd'la
ula mierniczych plaoow robót g-ómi.ci'rychsąmi.emkzo
wie górniczy oraz' w zakresie ustalonym w ~{t. ł t8 ust. 2 
:&syJitenci mierniczego górniczego. 

. 2. ' Przepisy p.rawagórnkzego d-otycząee miemiczych 
górniczych sfosu~e się .odpowiednio do asystentów n.ier

. Jliczegogórniczego. 
Arl 117. Prezes .Rady Ministrów ustali w drodz.e roz

porządzenia, jakIm warunkom ogólnym, naukowym i za
~ wodowym P?winny odpowiadać osoby mające wykóny" 
. w.ać czynności mierni czego {jórniqego 1u b asystenta mier~ 
niczego górnicze.gD. 

Art. 118. 1. Uprawnienia . do wykonywania czynno
ści mierniczego górniCzego ; asystenta mierniczego gór
niczego stwiefdza. Wyższy U.rząd. Córnic,zy. 

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustali zakres 
czynności zawodowych asystenta miemiczego górnicze-

• go. 

.r 

3. Wytny Ul'qd Góm<,Zj' iU·ow8d.d r~ mier-. 
'Ract:ych górniczym i asystentów mi-erIticzego gómiczego. 
Tryb i zasaQV p'l'Qwlldzen-ia .rejestru ustali Preres Wyższe
ilo Urzędu Gó:rniczego wporozu.mieniuz Pr-ezesemCelt-

- tralneg'O Urzędu Geod~zji i Kart<Oyrafii. 
·Art: U:9. ' Wyis.zy. lJnąd; Go1J.:nkzy · :skresli 1"1'ejest-ru . 

mierni(:zegogórniczego lub asy..stenta< mierniczego gó.rn4~ . 
czego; k~ry utracił któ,l'ykolwiek z wymaganych Warull~ ~ 
kó;w albo w wyniku postępowania sqdow-ego lub dy-lScy.~ 
plinarnego zO<Stał pozbawiony prawa pełnienia .zawod0-
wych czynności. ' . . 

Art łZ9. Mi-erniczygómiczy obowią;z:any jest wy
konywać pnwe pomiarowe zgodnie z 'Obowiązującymi 
prz·episami i wooł«g wymagań nauki 1 techniki. 

Art. 121. Mierniczy górniczy przy wyk->nywaniu 
czyrm'GŚCi zawod{)wy<:h ma prawo wkraczać na cudze ' 
nieruchomości i umieszczać gó.rllicze znaki - młe,nicze •. 
Przepisy art. -23 i 32 stosuje się odpowiednio .. 

Art. 122. Mierniczy górniczy odpowiada. .za n.uusze
nie swoich obowiązków pnewidzianych w prawie gM
lłiczym dyscyp.linami.e niez.alcinie od 'OdpowiedzialnoścI 
'karnej, cywilnej i porządkowej. 

Art. 123. 1. W &prawach dł'.scypłinarnych mierni
czych -górniczych i asystentów< rniernicz~ qómla;egG, . 
orzekają k'OmisJ~Hfyscypliname ,puew.idziane w arl lOB • 

2. Komisje dy!Scyplinarue wymierzaj'ł W sprawach 
określonych w 11st. 1 'kary przewidziane wart. 109, z tym 
że zamiast kar pnzewidzianych wart. 109 pk14 1 5 Wy1 

mierzają karę zawieszenia w pełnieniu czynności !cierni
czego górniczego łub asystenta mierniczego górniCzego 
na okres do roku albo karę pozbawienia prawa pełnieni« 
tych . czynności. 

Art. 124. 1. Wyższy Ucząd Górniczy mo.że mierplcze-. 
go górniczego lub asystentA .mierniczego górniczego z.a
wiesic w wykonywaniu czynn'Ości zawodowych w cza51e 
toczącego się postępowania dyscyplinarnego. 

2. Okręgowy urząd górn~czy może prz-ed wszczęciem 
postępowania dyscyplinarnego tymczasowo. zawiesić 

mierniczego . górnkzego lu b ii.systen ta mierniczego górni~ 
cz-ego w pełnieniu czynności zawodowych w przypadku 
dopuszczenia się poważnych. uchybień w wykonywaniu · 
tych czyrmoąci. O zawieszeniu olt.{ę.gowy urząd górniczy 
zawiadamia równocześnieWyzszy Urziid Górniczy, który 
potwierdza lub u.chyla tymczasowe zawieszenie: 

3. Wniesienie odwołania,od .:żarządzeil, wydanych na. 
,podstawie ust. 1 lub 2, nie wlitrzym:uje ich wykonania .. 

DZIAł. VIII > \ 

PailstWOWAl _Rada GiUnktwa. 

Art. 125. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów d~4aJ. 
Paiistwow~ Rada Górnictwa.. c 

.2. Do uki'esu działania PA!ń:stwow.ej · Rady Górnictwa ' 
należy przygotowywul-ie i. opiniowanie -zasad -metoooió
gicnycll 'W dziedzinie .• acjonamej gospodarki ~pł:oate
cvjnej złÓŻ kopal'11 oraz opiniowwe :projektów p.lU!pi-. 
sów dotyczących górnictwa i .spt aw przekazanych przez 
zainteresowanych ministrów. 

'3 ~ Rada Minist rów ołueśli w drod-zeł'6Zporządzenia 
:6zezegółol.VY zakl'es dzjal-a.nia, S'kł.a.d, tryb postępowania . 

orazo!I'giilli~<:ję Państwow'e3 Raay Górnidw~. ! 
DZIAŁ IX 

Nabór llnędów .. ~f,{:71'Y-oh. 

Arl.12fl. 1. UTZ~dyyóTDiczt! sprawują nadz{}r ·nad 
przedsiębiorstwami górniczymi w :zakresie 'St'Os'O~·anij. 
przepisów prawa 'y'Ómkzego, w szczególndci dotyCzą

cych ochrony intere5usp<>recznego. 'b-ezp'i-eczeo'Stwa życia 
i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i higieny pracy-ou, 
ochrony wyrobisk y'Ómi'Czych i powienchnL . . 

2. Do zakresu ' działania . urzędów 'g'Ómi'Czych należ, 
nadzorowanie 'Zg1)dności gospodarki 'ek-sploatilcyjnej 'Zło- . 
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, , :l m., kopaliny z planem bezpie,cznego prowadzenia robót 
'rnić:iych 'i prawidłowej gospodarki złożem. 

3. Urzędy górnicze czuwają, aby ludność nie byla 
,p ' zbawi'bna wskutek robót górruczych~ w6dydo użytkU' 

d mowego i dla inwentarza'. ' . "' . 
Art. 127. 1. Pracownicy urzędów gÓi'niczychprzy 

ykonywaniu kontroli i nadzoru mają prawo wstępu do 
,z kładów górniczych oraz należących do nich urządzeń 
t chriicznych. 

2, Kierownictwo ruchu zakładu górniczego obowią
z ne jest udostępnić urzędom górniczym wszelkie mate
r ały, i dokumenty niezbędne dla kontroli i mdzor:u oraz 

.biielać wyjaśnień w sprawach ruchu technicznego zakła-
q 9órlliczego. " 

Art. 128. 1. Okręgowy urząd górniczy przy wykony
aniu nadzoru nad przedsiębiorstwami górniczymi może 
dawać niezbędne zarządzenia w przypadku nieprze-

6 z,eganiaprzeni5ów albo zagrożenia bezpieczeństwa ży
e a i zdrowia ludzkiego, a także wstrzymać ruch zakładu 
g rJ;lic~ego 'Y' całości lub w części w 'razie 6tvMerdzenja 
Il ębezpieczefrstwa zagrażającego bezpośrednio zakładowi 

, l b ważnemU 4nt,eresowi spolecznemu.' . ' .2. / Wnilil§1enie odwołania , od ' zarządzeń "wydanych na ' 
pdStawie ust. lnie wstrzymuje ich wykonania; , ' 
, Art. 129. 1. W razie grożącego niebezpieczeństwa 

l b ,w razie wypadku okręgowy urząd górniczy obowią-
' ! Y jest ustalić stan' faJctyczny i przyczyny zagrożenia 

l h wypadku. 
2. W przypadkach określonych 'w ust, 1 okręgowy 

u ąd: górniczy sprawuje nadzór nad akcją zapobiegaw
c ił i ratowniczą prowadwną przez zakład górniczy, a gdy 

a, że akcja ' zapobiegawcza lub ratownicZ;l prowadzo
jest , nienależycie, móże zażądać zmiany jej kierownic

a lub objąć kierownictwo akcji. 

DZIAŁ X 

Przepisy karne. 

Art. 130. 1. ' Kto bez zezwolenia wymaganeg~ przez 
p zepisy prawa górniczego lub wbrew w~nkom zezwo
le ia wydobywa kopalinę, 

p04lega karze więzienia do lat dwóch lub karze 
aresztu do lat dwóch. 

2. Tej samej karze podlega, kto poszukuje kopalin, 
rych poszukiwanie zastrzeżone j~t wyłącznie dla or-

g nów państwowej słuiby geologicznej. ' 
3. W przypadkach mniejszej wagi sąd 'może zasto
ać nadzwyczajne złagodzenie kary albo sprawcę od 

TY uwolnić. 
4. Sąd . może orzec przepadek urządz~ i narzędzi, 

u ,ttch",óo :wydobyw,aniaa\bo poszukiwania kopaliny, 
" al oćbY;;-llie były własnoścj'ą, !Sprawcy, '" . 

Art:--13f. 1. Kto wydobywa kopalihę w sposób za
b oniony przez prawo górnicze ' oraz przez przepisy na 
t prawie oparte albo w sposób sprzeczny z zasadami 
te hniki górniczej, -

podlega karze więzienia do lat dwóch lub karze 
aresztu do lat dwóch. 

2. Je.żeli wskutek , czynu określonego w ust. 1 po
'_ w tala znaczna szkoda dla gospodarki narodowej, spraw-

c podiega karze więzienia ' od lat dwóch do dziesięciu. 
Ar.t. 132. 1. Kto prowadzi ruch zakładu górniczego 

w rew zarządzeniu okręgowego urzędu górniczego o 
Vi trzymaniu ruchu, wyd'anemu ze względu na bezpieczeil-
61 o zakładu górniczego lub inny ważny interes spo-
ł}~ tny, . 

podlega karze , więzienia do lat dwóch lub karze 
aresztu do lat dwóch. 

, 2. Jezeli wskutek czynu okre/ślonego w ust. 1 po
w tala znaczna szkoda, sprawca podlega karze wi,!zienia 

lat r,\wQcP !lo dziesi~du! 

Art. t33. 1. Kto wykracza przeciw nakazom zawar~ 
tym w przepisach art. 16 lub ,19, 

podlega ' karze pracy poprawczej do trzech Ińie~ 
sięcy lub karze grrywny do 3.000 zł')lych. ' 

2. Orzekanie następuje w trybie i na zasadach usta
wy o ;>rzecznictwie karno:administracyjnym (Dz. U. 
z 1951 r. Nr 66, poz. 454). 

Art. 134. 1. Kto: 

'1) wykracza przeciw .. nakazom lub zakazom zawartym 
w przepisach ąrt. 85 lub, 99 ust: l, 

2) wykracza przeciw nakazom lub zakazom zawartym w 
przepisach wydanych na podstawie art, 86, 94 lub 95, 

3) wbrew obowiązkowi przewidzianemu wart. 90 nie 
$orządza pianu bezpiecznego prowadzenia robótgór~ 
niczych i prawidłowej gospoda,rki złożem , albo nie 
prze\dkłada tego planu w przepis~nym terminie okrę'.o 
goweIńu urzędowi górnLczemu do zatwierdzenia, 

.e) prowadzi ruch zakładu górniczego bez zatwierdzo
nego planu bezpiecznego prowadzenia robót gQrni~ 
czych i prawidłow,ej g6sJilg9aJki"tłp'ż.eląalbo, n}ezg<l~ " ' 
dnie z tym planem. - . " , < ' 

S) 'bez uzyskania zatwi,erdzenia okręgowego urzędu gór
niczego wykonuje cżynności kierownictwa lub dozo
ru ruchu zakładu górniczego albo czynności te., wy .. 
konuje wbrew zarządzeniu ,o zawieszeniu w pełnie
niu czynności (art. 111 l, 

6) nie stosuje się do zarządzeń okręgowego u~zędu gór-
niczego wydanych na podstawie art. 128, ' 

podlega karze aresztu do jednego miesiąca albo 
pracy poprawczej do trze'ch miesięcy lub karze 
grzywny do 3,000 złotych. 

2, Kary za czyny określone w usl. 1 wymierza okrę
gowy urząd górniczy. Od orzeczenia okręgowego urzędu 
górniczego służy odwołanie do Wyższego Urzędu Górni
czego,. 

3, Orzekanie następuje W trybie i na zasadach!! które 
określi rozporządzenie Rady Ministrów. 

. Art. 135. 1. Ók,r~gowy lub WYŻoSzy Urząd Górni-
czy powinien nie wydając orzeczenia skierować ..,ptawę 

' na drogę · postępowania sądowego, gdy uzna,że spoltkz
nil szkodliwość czynu, stopień ', zawinienia lub inne wa
żne okolicZności sprawy wyniagają wymierzenia kilFy s~-, 
rowszej, niż określona wart. 134, ' , " 

2. W postępowaniu sądowym 1vymierza się karę are
sztu , do trzech miesięcy i grzywny do 3.000 złotych -lub 
jedną z tych .kar, ' . 

3, Przepisy art. 48 i 49 ustawy o orzecznictwie kar
no-administracyjnym (Dz. U;i Z 1951 r. Nr 66, poz. 454) 
,stosuje się odpowiednio. ' , 

A;rl. 136. ; 1. W sprawach' o przestępstwa przeciwko 
bezpieczellstwu i prawidłb.wemu · fuakcjon.ow:aniu, zaklaul1' 
górniczego oraz o przestępstwa określone w prawie gór
niczym urzędy górnicze, a gc}yby to było niemożliwe, kie
rownictwo przedsiębiorstwa lub zakładu górniczego, skła
dajączawiadmńienie o popełnieniu przestępstwa stoso
wnie do 'przepisów kodeksu postępowania karnego, obo
wiązane są jednocześnie poczynić wszystko, co potrzeba, 
aby zabezpieczyć ślady i dowody przeStępstwa," , 
, 2. W' sprawach , określonych w ust. 1 p~okurator 
może w toku śledztwa zlecić urzędowi' górniczerrlu doko- ' 
nanie pod jego nadzorem poszczególnych czynności śled-
c~ili ' 

D Z I Al XI 

PrzepisyprzejśClowe 'L, ·końcowe. ~ 

Art. 137~Z dniem · wejścia w życie prawa -górnicze
go tracą l1}t1f z samego prawa pootanowienia umów' za
wartych z właścicielami riieruchomości, o ile dotyczą pra
lV,a wydobywa.niil Jt,o'p'a1in! ' 
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Dziennik Ustaw Nr 10 - 88 - PQz. 65 

Art. 138. Tracą mQC z samego. prawa i ulegają wy
kręśleniu z ksiąg wieczystych wszelkie wpi3y dQtyczące 
'nadań górniCzych i prawa wl dQbywania kQpalin. " , .. 

Art. 139. Termin przewlaziany 'w art. 65 dłjl dpchQ
'dzeIiia rQ,Szczeń z tytul~ szkód górniczych ujawnionych 
'po. dniu 9 maja 1945 r. w budynkach mieszkalnych na
dających się do naprawy biegnie od dnia wejścia w ży- ' 
cie prawa górniczego . . 

Art. 140. Zezwolenia na poszukiwania złóż kopalin 
udzielone na podstawie dQtychczas obQwiązujących prze
pisów tracą moc z upływem 6 miesięcy od, dnia wejścia 
w życie prawa górniczego.. Do. poszukiwań prowadzonych 
na podst~wie tych zezwoleń stosuje sięOd.powiednie p,rze
pisy prawa górn(ciego. 

Art 141. Spółdzielnie i osoby nie będące wykonaw
cami narodowych planów goSpOdarczych, które w dniu 
wejścia w życie niniejszego prawa gó'rniczego posiadaj'ł 
uprawnienia do wydobywania kopalin, zachowuJą ·nadal 
te uprawnienia, jeżeli złożą w terminie 3 miesięcy od 
d..ilJy wejścią. ,w życie prawa górniczego wniosek o udzie
lenie zezwolenia p,rzewidrlilnego w ' art, 5. Uprawnienie 
to. ~ygasa w przypadku odmownego załatwienia wniosku; 

Art. 142. l. OSQby sprawujące czynności kierownic
. twa i dozoru ruchu zakładu górniczego., które w chwili 
, wejścia w życie prawa górniczego mi ały na podstawie 
dotychczas -Qbowią'Zujących przepisówupraw'nienia do 

,sprawowania tych czynności, zachowują nadal te upraw
nienia. 

- 2. Przepis ust. 1 stpsuje śię odpowiednio do. mie.rni-
czych górniczych i' Cisystentó,w miernicz~go górniczego.. 

Art. 143. Sprawy, wszczęte na pe<;lstawie dotychcza- ' 
lowych przepisów, a: nie zakończone przed wejściem w 

' życie prawa górn1czego, będą rozstrzygane weOlug prze
pisów tego prawa. 

! Art. 144. PQstępOwanie toczące się przed sądami po
wszechnymi lub . kQmisjami arbitrażowymi w sprawach 
o roszczenia z tytułu szkÓd górniczych, nie zakończone 
prawomocnym orzeczeniem przed wejściem w życie pLa
wa górniczego, ulega umorzeniu_z mecy', sam,ego prawa. 

, Akta tych spraw sątły powszechne i kemisje arbitr~e

we przekażą właściwyrą kemisjom do spraw szkód gór
niczych celem rezstrzygnięcia sprawy na zasadach prawa 

, górniczego. , i 'VI trybie przewidzianym w tym prawie. 
Art. 145. , Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pra

cy w żakładach gófnlczych podlegaj ących przepisom 
' prawa górniczego. spra'wująurzędy górnicze. 

Art. 146. Wart. X § l dekretu z dnia llpażdziernika 
1946 r. --- Przepisy wprowadll:ające-'prawó rzeczowe i pra
WOe księgach wieczystych (Dz;1 U. Nr57,poz. 321)skre" ' 
śla się wyrazy "oraz ks~ąg dla pÓl górniczych i .na.fto· 
Wych". " , . 

, Art. 1~; Wart. 3 ust. 1 -d~et u z dnia 26 paździer
" nika 1950 r. o Urzędzie Dezoru Technicznego (Dz./U , Nr 
'. 49, po,z.440) skr~a się wyrazy "eraz władz górniczych". 

Art. 148. Znosi się właściweść . urzędów górniczych 
, W sprawach dotyczących rafinerii olejów minerałnych 
', l ich zakładów pomocnicz)'1:h, prze~itlzianą wart.' .193 

prawa ,przemysłowego. . (Dz. U. z 1927 ' r. Nr ~3, pez. 468) 

w brzmieniu ustawy z dnia 10 marca 1,934 r. (Dz. u:- 1)I'f ' 
40, po'Z. 350), . zachoWując tę właściwośĆ odnośnie ;:.do 
u rzą~zeń p0IT.l0cniczychqla,!c()palniIOPY;, na.ft<?~~~j .i!ia.~u,; 
ziemnęg,o, jako ,te gażoIi~ianti, uJządzeń sta.biliziicyjnych, 
tranSP9Ftowychimagazynowych· eraz łapaczek de ihie''' ' 
rania, repy i kału ropnego. W spra\~ach tych właściwe 
są okręgowe urzędy górnicze. 

Art. 149. Z dniem wejścia w życie prawa górnicże: 
go. tracą moc wszelkie przepisy w sprawach unormowa
nych' tym prawem, w szczególneści: 

1) austriacka państwowa ustawa 'naftowa z dnia 1 (ma
ja 1884 r. (DZ. u. p. au str. nr 71 , z póżniejszymi zmia~ 
nami), " . 

~) kraj ewa ustawa z dnia 22 marc'a 1908 r. regulująca 
prawo wydobywania minerałów, k.tóre nadają się do 
użytku z powodu zawart()ści żywic ziemnych (dz. ust'. 
i rezp. kraj . nr 61), \ ' , 

3) ,ustawa z dnia 2 maja 1919 r. o wyłącznym upowa- . 
żnieniu P311stwa do zakładania rurociągów, służących 
de prewadzenia gazów ziemnych, regulowania pro
dlikcji i iu~ytkowani~ i~~ (Di Pr. P. F: Nr )39, poz,' 
292 wra~, z· póżniejS;Z;yJ':)i ~t~n3!Jli)" ",' 

4) ' art. 3 ust. 2 rezporządzenia Prezydenta Rze~zypospo- ' 
litej z dnia 14 lipca 1927 r., e inspekcji pracy (Dz. V . 
Nr 61, poz. 590), . 

5)rezporząd~enie ,Prezydenta Rzeczyposp'oJiteji dnia ' 
29 listopada ' 1930 t . ~Ptawo górnicże (bz. U: Nr 85, 
poz. 654 wiazz ,późniejszymi zmianami), ..' 

6) ~riepisy, utrzyma'ne w inecynazasadzi~ art. , 3f8 roz
" I porządzenia wymienionego. w pkt 5, ' . ': ' , 
7) rozperządzenie Prezydenta Rzecżypospolitej z dn ia ' 

30 czerwca 1932 r. ' o epłatach, od uprawniel'l górni
czych (Dz. U. Nr ,56, pez. 543 wraz i późniejszymi 
zmianami), < 

8) przepisy art. 753-75S kodeksu pestępowania cywil· 
nege, "',.,. ', 

9) przepisy art. XIIi XLIII przeRisów wprowadzających 
pr?wo o sądewym po,stępow~iuegzekricyjrJ.ym" 

10) ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowa
nia i;tesun.ków w przemyśle " naftowym (Dz. U. ':z ,' , 
1936 r. Nr 7, poz: 83), 

U) ustawa z dnia 25 marca 1938 r. oebrecie elejem skal.; 
nym (Dz. U. Nr 21, pez: 167). 
Ar1.150. ,Rezporządzeriia i innę przepisy wykonaw

cze wydane na podstawie aktów prawnych ' określonych 
wart. 149 pkt l: 2 i 5' zachowująmec de chwili 'zastąpie
ni'ą ich pn;eplsami opartymi na prawie górniczym, o ile 
nie są z n im sprzeczne; , 

,Art. 151. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi ", 
Rildy Minist rów, Przewodniczącemu P<1.ń5twe~ej KOl? isJi .' ":iJ' , 

F'lanowania ,qespodarczege orąz zatnteresoW411Yi'rr 'tnini? ":\, ,: '. 
strom. · ',' '~ ~j 

Art. 152. 1. 'Dekrel" wchodzi w życie t" upływem . 
6 miesięcy od 'dnia ogłoszenia. 

' 2, Rada Minist rów Ill()ie ustalić w drodze rozperzą
dzenia wcześniejszy temiinwejścia wżycie niektórych 
przepisów dekretu o'a całym 9~arze Państwa lub na, 
niektórych jego te~enach . 

_",,ó • •• : .3 

Tłoczo,~O z polecenia Prezesa Ra~v Ministrów ' w I)rukardt Akcvdensowe! w 'W,/iI cszawie ul. Tarnka 3 
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