."

, POLSKlEJ
"/

Nr ,.35

Warszawa, dnia . 2 grudniii ·1977 ·r .

\

',

.

.

T R ES CI
, Poz.:
USTAWA:

151 ~ z dnia 26 listopada 1977 r. o znt1anJe Prawd górniczego ,

"

,

,

'/

. 293 ,

ROZPORZĄDZENIB

152 -

IvUndstra Hutnictwa z dnia 16 listopada 1977 r. vi sprawie gospodarowania bursztynem I wyrobami z bursztynu

299

151
USTAWA
z dnia 26 listopada 1977 r:
o zmianie Prawa górnIczego,
Art. 1. W dekrecie z dnia 6 maja 1953 r. -Prawo górnIcze (Dz, U . .z 1961 r. Nr 23. poz, 113 i z 1971- r. Nr 12,
poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ,ar t. l :
a) ust. l otrzymuJe brzmienie :
,,\. Prawo górnicze określa kopaliny · znajdujące
się w złożach ' naturalnych, ' podlegające temu
prawu. zasady i warunki ich ' wydobywania
oraz wykonywania prac geologicznych zwią
zanych z ruchem ' za:kladug<?rniczego, reguluje spraw~projektowania. pudowy. utrzymania
I rozbiórki (likwidacji) wyrobisk górniczych
i obie,któw budowlanych zakładów górniczych,
a także sprawy ochrony terenów górniczych.
jak również właściwość urzędów górniczych
i Innych organów w tych sprawach.",
b) usL 4

skreśla sh~1

l) 11ft: 3 otrzymuje brzmienie:
..Art. 3. I. Prawu górniczemu podlega wydobywani.

kopalin
, stanowiących surowce:
I)

węgla kamiennego. węgla bvun.a.tn:eg.o,
gazu ziemnego. ropy naftowej, -łupków
bitumiczn ych.- wosku . naturalnego pochodzenia ,mineralnego t asfaltu" naturalnego.

2) metali występują<;:ych '!! litB:ni~ Wdzł 
mym lub-jako ' rudy zełaz~, ~su'towe,
z wyjątkiem rud 'darnIQwy:ch;. rudy metal-! nież-elaznych.łącznie:. ~ ,: rudami
pierwiastków, " l'zaakich .t • .roz,PtOSzo,.
nych. ' pierwiastków ::promienloŁ'wór. '
czych I metali ' szlachetny.ch,

3)

soli kamiennej. soli potasówo-magnezowych, siarki rodzimej,anhydrytu.
barytu. fluórytu. fosforytu ł pirytu,

2. Rada Ministrów może w drodze rozporzą
, dzenia:
l) objąć przepisami , praw'a górnl<:zego 04
, całYm obszarze , Państwa lub na niektó ,
rych jego terenach Inne kopaliny nii
wymienione w ust. 1. posiadające zna·
czenie dla gospodarki narodowej.
2) og raniC zyć ze względu na warun-ki
wydobycia I ;lo innych uzasadnionych
powodów zakres stosowania prawił
górniczego do . kop~lin z niektórych
złóż. spośród kopalin objętych przepisami praw a górniczego na podstaWie
upoważnienia zawartego w pkt 1.";
I

3) po ar't. 3 dodaje się art. 31 w brzmieniu:'
.. Art. 31, Rada Ministrów określa w' drodze rozporz4'
dzenia zakres stosowania przepisów prawa
górniczego do kopalin znajdujących się w
złożach naturalnych , położonych w granicach ,morza terytoriainego I szelfu kopt ynentalnego." ;
4) art. 5 otrzymuje brżmienle:
"Art. 5.. 1. Kopaliny. o których mowa wart. 3
uśt. 2, mogą być wydobywane także prze"
niepaństwoVy'e jednostki gospodarki uspołecznionej na podstawie zezwolenia,
2. Wydobywanie 'k,opalin ' przez Jednostki,
o któ rych mowa w ust. 1, odbywa się na
, zasadach . określonych , przepisami prawa
górniczego oraz zgodnie s ' warunkami
ustalonymi w zezwoleniu.

/

Poz.15t
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"

3. Rada Ministr6wus\aia w drodzerozporzą
dzenia zasady ' ł tryb udzielailia '1/:ezwoleń,
' o których mowa w ust.l."~ '

2) warunkl technic;zne:

al jakim powtnny odpow'iadać obiektybuc!lowlalil'e7.akladu górniczego, '
b} wykonywania i odbioru górniczych
robót budowlanych,
c) utrzymywania i rozbiórki (tikwidacji) obiektów budowlanych z,akła
du górniczego.

') 1 ..rt. 10 otrzymuje brzmienie:,

t,AtL 10. Przepisy prawa , górniczego stosuje
przedsiębiorstw

powiednio do

się

od-

budujących

nowezakła'dy ' górni-cie lub " wykonujących
roboty w istniejących zakładach górniczych - w zakresie dotyqącym tych rObót:',

a) art. 11 otrzymuje brzmienie:
może w drodze rozporządzenia objąć przepisami pta wa gómic~ego w całości lub w części: "

"Art. , 11. 1. Rada Ministrów

1) prowadzenie określonych robót podziemnych z ' zaslosowaniem techniki

,;.<,

górniczęj,

2) b,e zzbiornikowe , magazynowanie

kopalin wgóroŁworze lub w poqziem- '
'nych wyrobiskach górniczych. '

2.

71

Przedsiębiorstwa I inne jednostki organizacyjne, prowadzące roboty określone '
w ust: 1, podlegają nadiorowi i kontroli
urzędów , górnicz~ch w zakresie r:o bót
, objętych~ przepisami prawagótniczego,", \

Pc? dzIale T dodaje

"DZ I A Ł I A

"

Art.

111~

budowa

zakładów

,górniezycb.

1. Wyrobiska górnicze, obiekty budowlane
~akładugórnićzego oraz górnicze roboty

-

budowlane pro'jl'lktuje się, wykonuje i
utrzymuje zgodnie z przepisami prawa
górniczegó i, wyinaganiamiwspółczesnej ,
włedzy, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi .i mienia, ochronę środo
wiska I odpqwiednie warunki użytkowe.

1. Przez budowę wyrobisk górniczych oraz
obiektów budowlanych , zakładu górhic~ego rozumie sią t-akże ich przebudowę
tro,zbudowę ·

3. Przez górnicze roboty budowlane

rozu~

mi~ się

roboty polegające na budowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce (likwidacji)obiekt9w budowlanych zakładu
gór.niczego.

: .~

~. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w',,
porozumieniu' Ministrem Administrącji,

z

Gospodarki Terenowej I OchronySrodowiska ,oraz lnnymizainterespwanytnl 'mi- ,/
nistrami określa rodzaje obiektów buąow}.anych zaKładu górniczego.
Ministrowie, którym podlegajCi
biorstwagórnkze, -<lk.reślają,:

1) zasady
nI'cży<:b

I'

p I:?: edsię

pr'ójektbwanła wyrobisk , gór,,""'J! '"

l obiektów budowlanych ~a- " "

kładug6rni!Ciego,

4. Zasady projektowania" i ' Wa l unki _ tech-niczne, o których mowa w':usL l. w odniesieniu do " mepanstwow ych J€.(lnostek
gospodarki uspołecznionej wy mieni on ych
wart. S ust l określają - W t r ybie
przewidzianym w ust, 2 -, mlOlst r owie ,
wiodący
wydobywaniu okres lcJOyc h
kopali,n.

w

się ,dział lAw , brzmieniu:

Pr~Jektowanlel

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, 'wydawane są W porozumIeniu z Prezesein
Wyższego Ur,zędu Górniczego, a dotyczą
ce ' obiektów budowlanychzakladugórniczego polożort yeh napoWierzchni ora~
górniczych robót budowlanych wykonywanych na ...powierzchni - ponadto w
Rorbzumieniu z Miniśtl em Admipistcacji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska.
~ 3. Sprawy budowy, utrzymania i likwidacji
wyrobisk ' górniczych regulują przepisy
wydane na podstawie art. 82 pkt l . i -:].
' oraz art. 83 ust. L

Art. Uł, 1. Górnicze- roboty budowlane moina rozpocząć

po uzyskaniup.ozwplenw na bu-

dowę·

2. W pozwoleniu na budowę ok resla się
warunki oraz wymagania. które należy
zachować przy prowadzen iu gó r niczyćh
robót budowJanych.
3. Pozwolenie na budowę może byt wydan,e wyłącznie jednostce org.a nlzacy jnej,
która wykaże prawo do dysponowania ,
nieruchomością. na której ma byćzloka
lizowana budowa, oraz s'p elnia wyntagania przewidziane w prawie górnicżym, ' .
Pozwolenia na budowę wydaje okręgo
wy urząd górniczy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia górniczych
robót budowlanycl:l.

2. PreZes
określa

na

Wyższego

Urzędu

warunki , wydawania

Górrticzeg l> pozwoleń

budowę.

3. Warunki wydawania
wę

pozwoleń np , budo-

doty,czącychgórniczych

robót budowlanych wykonywan~ćh . na powierzchni Prezes Wyższego Urzędu Górniczeg.o określa w por.ozu.mieniu z Mi.nistrem
Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska.

PożV(~l,e,n,ie ,ąa budowę' traci 'ważność, jeżeli:
l) bud.owa nie została rozpoczęta w ciągu
dwóch lat od ' daty wydania pozwoleni'a
łub, w terminie .ustalonym w pozwoleniu,
' '2jbu~ówa :~óstała prierwana na okres dłużni2 dW<Lllata.

" szy

j

~ennik

\
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Art. 1r6 • Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem gór, ntczych robót budowlanych sprawują urzę
. d'Y' górnicze na podstawie przepisów pra wa
górniczego r przepisów o urzędach górni~:zych. '

wydobywac kop.alinytowalzyszące, w "
tym również kop.aliny. których wydobywanie nie podlega pfzepisom prawa górniczego, określone wf-. zatwierdzonej dokumentacji geologicznej.
'
2. Niepodjęcie eksploatacji kopaliny toWarzyszącej możenaśtąpić pod warunkiem
zabezpieczenia kópaliny . dla umożliwia
. nia przyszłej jej eksploatacji. .
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w wypadkach gdy zabezpieczenie kopaliny to'warzyszącej dla pn:yszłej jej eksploatacJi jest gospodarczo . nieuzasadnióne.'J,

Art. 117. 1. Okręgowe urzędy górnicze wyda,ją decyzje niezbędne do zapewnienia ' przestrzegania ' prawa f zachowania warunków pozwolenia na budowę.
2.
/

,8) w art. 13

Okręgowy urząd górniczy
cie ' ważności pozwolenia

orzeka o utrana budowę w
razie istotnego . naruszenia prawa lub
samowolnego odstąpienia od warunków
określonych w pozwoleniu albo jeżeli
tego wymagają interes społeczpy, wzghfdy bezpiecżeństwa i higieny pracy oraz
ochrona wyrobisk górniczych
powierzchni.";
.

skreśla się

.

się

przecinkiem. oraz dodaje' się wyrazy: "podjętą w .
porozumieniu z właściwym . terenowym organem administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.";
I

razem: "terenu";
się ustępy

p, P, t3 1

14

działu l:Il dodaje się wyra:zy: .. Dział
III A Ochrona terenów górniczych" i rozdział 1 ' w
bn:mieniu;

16) po rozdziale II

zarządzeniu o utworzentu obszaru górniczegQ
określa się przewidywany zasięg wpływów 'eks-

"P. W

ploatacji

złoża

kopaliny da

"Rozdz~ał

powierzchnię.

12. Po zakońcżeniu ekspl<HitacJi złoża właściwy m:1ruster znos.i odpowiedni obszar górniczy, zawiadamiająoc o tym Prezesa Wyższego Vn:ędu Górniczego.
\

13• Uhviofzenie i'

~niesięnie obszaru górniczego wy~

-

Art. 40', 1. Tereny górnicze podlegają ochronie .stosownie do przepisów prawa górniczego
oraz przepis6w ·szczególnychregulują
eych ochrońęśrodowiska i ochronę
obiektów specjalnycb.

1'. ZniesIenie obszaru górniczego może nastąpić do.,.

pierq po zakończeniu rekulty'w acji terenów .g órniczYch.";

art 24 otrzymuje brzmienie:
"Art. 24. t. Spod ekspJoat",cji gÓf.niczej może byĆ
. wylączone. złożELkopaliny Z części obsza-

2. Ochrona terenów górniczych obejmuje w
szczególnoś.ci nieruchomości, budynki lub
inne częŚCi składowe nieruchomości
wraZ z przynależnościami, a ta'kże urzfidzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody" gazu, prądu elektrycznego; linie kolejowe oraz inne podobne urządzenia 'połączone z nierucho-

o.t-.g'ę,rntez,egwj,eżelr: "!.egD: <' wymagaza\ chowani.e rzeczy posiadającej szczególną wart'ość dla badan naukowych lub
wartość zabytkową albo gdy przemawiają za tym inne ważne względy społeczne.
2. O wyłączeniu. na wniosek zainteresowa..
nego ministra lub t.e renowego organu
' administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, postanawia minister,któremu '
podlega przedsiębior~two górnicze eks·

\

I

mością.

3. Ochrona terenówg.órniczych polega na:
1) zapobieganiu pow s:Ław anra' szkód w
śr.odowisku, ...w . obiektach I urządze
niach położonych . na tych terenach
~rzez slosowanie w termi>nie technicznie możliwym l gospodarczo uzasadnionym odpowiedniej profilaktyki,
2) naprawianiu szkód górniczych.
3) rekultywacji terenów górnicz.ych.

ploatujące złoże." i

11) W art. 25 skreśla się ust. 1 i 3;

,12) w art. 26 pn:ed dotychczasowym ust. 1 dodaje slą

ust. tt w brzmieniu:

'

,,11. PrzedsiębiQrstwo górnicze jest obowil\zane wykorzystywać nadające się do zilgospodarowania
wOdy kopal,niane do celÓw pitnych i przemysł 0-

wych, stosownie do powszechnie
przepisÓw w ~ym zakresie.",

~. Rada Minlstr6w w 'drodze rozporządze
nia ókreślaszcieg6łowe zasady ochroąy
terenówg6rnicuch.

obowiązujących

art. 21 'Otrzymuję brzmienie:
,.Art. 21. ' 1• .Je~nostka upra\Y'niona do wydobywania .
określoneJ kopaliny Jest obowiązana jeżeli jest to gospodarczo uzasadnione - .

I.

Przepisy ogólne.
,
Art. 40 t .Przez teren górniczy rozumie się ogół nieruchomoś.ci i ich części składowych obję
tych g.r anicami jednegQ lub kilku. obszarów
górniczych ' i zasięgie~ wpływów na powierzchnię eksploatacji górniczej Złóż W tych
obszarach.

mag.a uzgodnienia z właściwym terenowym organem aamiIiistracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

tO)

...

. 15) wart. 29 w list. 1 wyraz: "obszaTu" zastępuje się wy-

ust. l;

9) w art. 15 po ust. r dodaje
w brzmieniu:

l

14) wart. 28 w ust. Z na końcu zdania kropkę zastępuj.

I

Art.

40'.

Obowiązek

.

. ochrońy

terenu

obciąża przedsiębiorstwo
dząceekSploatację' złoża

'g6 rni czego

górnic'Że

prowakopaliny :w gr8ni~
<:ach óbszaru g~rniczego położoneg!l na tym
terenie; .

pzteJlnik .Ustaw Nr 35

-

Art• . ,łOł, ' t. PrzedsIębiorstwo górnicze sporządza prC)gram ochróńy' terenów górniczych. Ittórypodlega .uzgodnieniu z w/aści wym terenowym organem :administracji panstwowej stopnia woj ewódzkiego iz ~łaś
ciwymokręgowym, urzędem gómiczym.

,
·
,
.

2. Program

Qchrony terenów górniczych
jest podstawą działalności p r zedsięoior
stwagórniczegow sprawach wymiEmionydlwart. 40 2 i art. '40 3 •

3.

Działalnoś~

gospodarcza. w

~Poz. ; J51
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szczegó1noś

ci· inwestycyjna. podejmowana na tere-

.',,

dawej . nierućhoinoścl . oraz urząd,zeń, wYJllie.11ionych wart. 41 u$t.l, nal",żątycb do
o'rganu admirHstracji panstwowej, instytucji ' państw\owejlub przedsiębiorstwa panstwowego, jest gospodarczo ~ieuzasadnio
ne, poszkodowany otrzymuje odsz'k odowa'nie pienię~ne, stanowiące równowartość
kosztąw rozbiórki i usunięqia uszkodzone- ,
go . budynku lub innej części składowęl
nieruchomości albo urządzeń, o których
mowa wart. 41 ust. 1, po potrąceniu rqw:. ,
nowartości I?aterialów , uzyskanych ,z' rp zbiórki.",

nach gprnicz'ych, nie 'może naruszać usta22) w art. 45:
len przyjętych w prog,ramie ochrony tych
terenów ani ograni<:zać. realizacji zadan .
' a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
z zakresu ochrony ,terenów gó rniczych.
,,2. Odszkodowanie za:
4. Prezes Wyższe'go Urzędu Górniczego, w
/
l) dom jednorodzinny,
pórozumieniuz Ministrem Administracji,
2) mały dom mieszkalny, I
Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska oraz innymi właściwymi "ministra3) dom mieszkalno-pensjonatowy,
"
mi, określa zasady , spąrządzania ,oraz
4) dom letniskowy,
tryb ' ł organy powołane do za,t wierdzania programów ochrony: terenów , górni5) dom -stanowiący własność spółdzielni ~jesz ."
czych.",
'
kaniowej,
,.

,

"

17) dotychczasowy rgzdział III działu III "Szkody powsl'ałe wskutek robót górniczych" otrzymuje oznaczenie ,
rozdziału II Działu III A, a jego tytuł otrzymuje .brzmie- .
nie:
"Zapobieganie / szkodom górniczym ł Ich naprawa.",
18) I wart. 43 wyrazy.: ' "chyba że prawo górnicze przewiduj.zapłatę odszkodowania" zastępuje się wyrazami:
"chyba ż. prawo górnicze stanowi inaczej"l
Ut) po

aI1. 43 dodaje się art.

43 1 w brzmieniu:

"Art. 431• Przepisy o naprawie szkód górniczych stoluje się odpowiednio, do działalności określonej wart. 40 2 ust. 3, pkt 1.",
'
10) art.« otrzymuje brzmienie:
"Art.

«.

t-;

Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniej użyteczności uszkodzo ńego wskutek
robót górniczych budynku lub Innej
części
składowej
nieruchomości
jest
technicznie lub gospodarczo nieuzasadnione,' naprawienie szkody polega na odtworzeniu w drodze budownictwa zastęp
czego przedmiotu tego samego rodzaju
l tej samej użytecznośCi.

2. W drodze budownictwa zastępczego, o
którym mowa w ust. t, może nastąp i ć
również naprawa przewidywanej szkody
górniczej. w wypadku gdy zabezpiecze-,
nie budynku lub innej części składowej
nieruchomości
przed powstaniem tej
szkody i przewidywana j'e j naprawa,
zgodnie z przepisami art. 43, łącznie z
, kosztami utrzymania, byłyby gospodarczo nie uzasadnione.
3. Przepisy ust. t i 2 ~tośuje się odpowiednio' do urząd zen wymienionych wart. 41
ust. t.";

,t) po art. ,44 dodaje
"Art.

441,

się art. 44 1 w brzmieniu:

JeźeIi wykonanie w drodze b udownictwa
zastępczego budynku lub innej części skla-

6) 'b udynek gospodarstwa rolnego, ' hodowlane- '

g6 lub ogrodniczego,
7) budynek przeznaczony
rzemiosła lub handlu

do

wykonywania

powinno 1stanowić równowartość kosztów odtworzenia uszkodzonego budynku', zmniejszdną ,
stosunkowo do stopnia jego zużycia lub zniszczenia przed powstaniem szkody górniczej.",
b) w ust.' 3
wego", .

skreśla się

wyrazy:

"trwałego pięcio i zbo-

.

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie :
,,5. Do ustalenia odszkodowania za uszkodzpne
urządzenia,
budynki gospodarcze, usługowe
,i inne niemieszkalne n i ż wymienione w ust. ' 24 oraz za uszkodzone samodzielne lokale miesz-_
kalne w domach stanowiących wła s ność Panstwa, jeżeli ' własność tych lokali przenIesionjl
została na osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2.", ,
'
.d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
,,9. Przyznanie 'o dszkodowania pieDJęznego, o któ' rym mowa w ust. 2-5. może nastąpić po wydaniu decyzji o rozbiórce uszkodzonego ' bu:.
dynku.";
23) po art. 45 dodaje

się

art. 45 1 w brzmieniu:

"Art. 45 1, Jeżeli przywrócenie do stanu poprzedniej
użyteczności uszkodzonych wskutek robót
górniczl ch obiektów budowlanych okreś
lonych wart. 45 ust. 1-5 jest niecelowe
ze względu na ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne'go, wówc:z~s naprawienie szkody górniczej polega
na . zapłacie , przez przedsiębiorstwo górnicze odszkodowania pieniężnego w wysokości różnicy pomiędzy wartoś cią budynku' przed powstaniem , szkody górniczej
li wartością budynku uszkodzonego wskutek robót' górniczych/')

<

'/

,
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:' Dziennik Ustaw Nr 35

, 24.) po ut. 46 dodaje się art. 461 w brzmieniu-r
"
"Arl.461• B'udynki lub inn~ częśct składowe nieru- !
chomości oraz ' urządzenia, o których mo- ,
wa wart. 41 ust. 1, wznoszone w ramach
budownictwa zastępczego, stanowią włas
ność Państwa, z ' wyjątkiem wzno~zonych '
zastępcżo budynków i lokali okreŚlonych
wart. 45 ust. 2 I 5, które stanowią wIa.sDOŚĆ indywidualną lub spółdzielczą.";
25) wart. 48 dotychczasową treść oznacza się jako ;ust. 'l
I dod'a je się ust. 2 'w brzmieniu:
,,2. W razie gdy względy racjonalnej gospodarki wymagająbudowy . urządzeń 'lbiorowego zaopatrzen,ia w . wodę, przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane zapewnić nakłady stanowiące udział w
kósztach budowy takich urządzeń.";
.. Art. 51. Organy' administracji P9ństwowej, instytu.cjepaństwowe i przedsi,ębiorstwa państwo
we są obowiązane naprawiać szkody, górni, cze w należących do nich nieruchomościach,
budynkach lub innych częściach ' składo
wych nieruchomości. a także w urządze
niach służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, ' gazu'l prądu elektrycznego oraz w lin iach kolejowych, w liniach
i u r ządzeniach telekomunikacyjnych i w innych podobnych urządzeniach połączonych
z nieruchomością, na zasadach bilansowania i zlecania robót budow l ano-montażo
wych ,":
27) wart. 52 w ust. I wyrazy: "właściwe prezydia rad narod,owY'Ch" zastępuje się wyrazami: "właściwe terenowe organy administracji państwowej";
28) po art. 54 dodaje się art. 54 1 i art. 54 2 w brzmieniu:
określa

w drodzerozpo-

rządzenia:

·1) zasady i zakres stosowania budownic-

twa zastępczego oraz wypadki stosowania tego budownictwa zamiast· odszkodowania określonego wart-. 45,
2) sposób pokrywania kosztów budownictwa zastępczego oraz przypadki. zasady
i zakres współuczestniczenia w tych
kosztach jednostek gospodarki uspołecznionej, na rzecz których realizowane jest budownictwo zastępcze.

(.

mJ budownictwa

zastępczego

a wysousta.-

kością · odszkodo\fania . pieniężnego

"

lonego na ,podstawie ' art. 45;

,',.~

'<2) ' kwota

stanowiąca

różilicę

kosztów

określo,nyeh w pkt ~ ipodlegd zabezpieczeniu hipotecżnemu na nieruchomości,

na

którekj

wzniesiono nowe obiekty.
wpisu' hipoteki stanowi ostateczneorzeezenie komisji do , spraw
szkód górniczych, ustalające ' naprawienie .s~kody górniczej vy Jormle budownictwa zastępczego . oraz r6;?nicę kosztów podlegającą zwrotowi,
Podstawę

3)

przedsiębiorstwo

górn.icze ponosi kosz-

ty rozbiórki obIektów po
równowartości

materiałów

potrąceniu

uzyskan yeh

z rozbiórki.";

~6) , art. 51 otrzymuje brzmienie:

"Art. 54 1• Rada Ministrów
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Art. 54 2• Koszty wznoszenia w ramach budownictwa
zastępczego budynków i lokali, określo
nych wart. 45 ust. 2 i 5, oraz koszty zwią
zane z zapewnieniem terenów budownictwa
zastępczego i ich uzbrojenia, a także koszty rozbiórki obiektów, w miejsce których
realizowane jest budownictwo zastępcze,
ponosi przedsiębiorstwo górnicze, z tym że:
1) poszkodowany _ jest

obowiązany

zwrócić przedsiębiorstwu górniczemu, na warunkach określonych w przepisach o
spłacie kredytów bankowych udzielanych na riowe budownictw6 mieszka,n iowe lub gospod arcze,': eżęśc kosztów odpowiadającą róznicy pomiędzy koszta-

29) 'art. 55 otrzymuje brzmienie:

"Art. 55. Roszczenia ' z tytułu szkod y górlllczej nie
mogą być dochodzone po upływie trzech
laŁ od dhia ujawnienia się szkody. Okres
ten ' dla szkody górniczej ' w zasiewach
i uprawach wynosi jeden rok.";
30) art. 56 otrzymuje brzmienie:
"Art. 56. 1. W sprawach unormowanych mniejszym
rozdziałem orzekają 'komisje do spraw
szkód górniczych; w pierwszej instancji - okręgowe komisje do spraw szkód
górniczych przy okręgowych urzędach
górniczych, w drugiej instancji ~ Odwoławcza Komisja 'do Spraw Szkód, Górniczych przy Wyższym Urzędzie Górni~
czym.
2. Rada Ministrów

określa

w drodze fOZpO.
i sposób powoływania
komisji do spra:-v szkód górniczych, ieh
organizację , oraz siedziby i właś.ciwość
. miejscową, kwalifikacje oraz zasady wynagradzania członków i pracowników komisji, a także przepisy o postępowaniu
przed komisjami w zakresie nieunormo" wanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.";
rządzenia

skład

31) , po art. 56 dodaje się art. 56 1 i art. 562 w brzmieniu:
"Art. 561• 1. Odwoławcza Komisja do Spraw Szkód
G6tniczych jest or'ganem wyższego stopnia w stosunku do okręgowych komisji
do spraw szkód górniczych.
2. Nadzór nad komisjami do spraw ,szkód
górniczych sptawuje Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego.
3. W ramach sprawowanego nadzoru Prezes Wyższego Urzędu Górniczego może:
1)

uchylać ostateczne orzec,z enia komi, sji do spr aw szkód górniczych na zasadach określonych w Kodeksie post ępow ania administracyjnego,

2)

udzielać ,komisjom wytycżnych w zakresie orzecznictwa w sprawach o
szkod y górnicze.

'

D,zienn~k

~

Ustaw . Nr 3.5

298

Art. 562• Os'obom, którym nie służy roszczenie ona·.
prawienie szkody górniczej ż przyczyn
określO!l'ych wart. 50, Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego może przyznać prawo
do naprawienia tej szkody, jeżeli przemawiają za tym wy jątkowo ważne ~ względy
społeczne. Wysokość świadczeń z tego tytułu nie może naruszać zas,ad ustalonych
w tym zakresie w prawie górniczym."; ,
32) wart. 57 w ust. l wyrazy: .. właściwego organu prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej" zastę
puje się 'w yrazami: .. właściwego terenowego organu
administracji państwowej stopnia podstawowego";
33) wart. 5S 'w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
.. 1) rodzaj ' j r,ozmiar 'szk<Ody ·, g6rnłczej ·, zaistn.ićtłe}. lub,
przewidywanej oraz osobę ' posz~odowane9;o, "
, 2) sposób i zakres naprawięnia szkody górniczeJ lub
zastosowania budownictwa zastępczego, o którym:
mowa wart. 44 ust.. 2";

-

37) w art. '72 ust. 2 otrzymuje brzmienie,:

,,2. Przy eksploatacji złoża , kopaliny ' należy
' względzie

oraz

-

36} w dziale III A . po art. 70 dodaje
w brzmieniu:
/
"Rozdział

się rozdział

38) w art.

RekllItywacja terenów g6rniczych.
Art. 70 1• Tereny gÓrnicze przekształcone w związku
z. działahlc>ściągórnitzą podlegają rekultywacjI stosownie do '. przepisów o ochronie
gruntów rolnych i le.śnych l o rekuHywacji
. gruntów ora~ ' zgodnie z przepisami prawa
górniczego.
.
.
Art. 102• 1.

Przedsiębiorstwo

górnicze jest obc>willzane w miarę postępu eksploatacji złoża
likwidować stopniowo wyrobiska g6rnicze, przegrowadziłt rekultywację grun. tów i przygotować je dQ zagospodarowariiasloslJwnie do przepisów szc.zegól-

. nych.
2.

.

Przedsiębiorstwogó~niczeprzekazuje tareny zrekultywowane org~nom właści

wym do ich zagospodar.owania!'ł

7~

sąsiednich

zł6ż

wykorzystania
p rzy eksploatacji."i

uuua."lU,""

ust. 2 otrzymuje brzmiente:

,,2. Przedsiębiorstwo g6rnicze jest obowiązane w
ku budowy lub rozbudowy zakładu · gÓrnic
oraz w toku eksploatacji złoża kdpaliny
dzić bieżąco ewidencję "Zasob6w złoża st
doprzepis6w szczegÓlnych.";
39) wart. 76 po wyrazach : ,;zainteresowanego
dodaje się wyrazy: "lub terenowego organu "cl,Ul1llVl~
cjipaństwoWej stopnia wojewódzkiego";
40) · art. 77
, ~l)

skreśla się;

wart. 78 w ust. 1 wy r'1lzy: ."technicznego
górniczego (art. .77)" zastępuje się wyr .
"wieloletn'ich planów produkcyjnych przedsiębiorst
' górniczego i programu O'chrony terenów górniczyc
(art. 404)";
.
zakładu

42) w art. 82

skreśla się

pkt 3;

43) art. 92 otrzymuje brzmienie:

, .. Art. 92 Prezes

Wyższego Urzędu Górniczego
rozumieniu z właściwymi -minishami ·
la warunki ogólne. naukowe ,'J z
jakie poyvinny spełniać :osoby ,mające.
wówać . kierownictwo lub dozór ruchu '
kła'du górniczego.";

44) art. .105 otrzymuje

brz~ienje:

"Art. 105. Prezes Wyzs'z ego Urzędu Górniczego o
śla wa runki' ogólne, naukowe i za
jakie powinny spełniać osoby malące
konywać czynności miernIczego
geologa górniczego lub' asystenta
czego górniczego.";
,
45) po art. -112
"Art.. '
,

III w

III.

eksploatację

zapewnić możliwość

powstałych

34) art. 60 otrzymuje brzmienie:
"Art. ' 60. Jeżeli po zakończeniu sprawy wynikła uzasadniona potrzeba wykónania d,odatkowych
robót albo zmiany . sposobu naprawienia
szkody górniczej. gdyż rozmiar szkody powiększył się do tego stopnia, że ustalony
poprzednio 'sposÓb naprawienia byłby tech~
nicznie lub gospodarczo nie uzasadniony, komisja do spraw Szkód gÓrniczych może z
urzędu lub ' na wniosek zainteresowanego
wydać n.owe orzeczenie. rozszerzające , lub
zmieniające ustalony zakres robót w celu
naprawienia szkódy .g6rniczej oraz ustalające ' zakres zwiększenia się kosztów jej naprawienia.";
.
..
35) wart. 63 w ust. 1 wyrazy: "obowiązany jestodpowiedńi organ prezydium właściwej powiatowej (miejskiej) ' rady narodowej" za'stępuje się wyrazami: .. obo'Viązana jesf właści wą jednostka organizacyjna powołana do zaop'a trywania ludności w wc>dę";

Poz:

----------------------------------~~

46)

dod~Je się

'art. 1121 w brzmieniu:

art. 99 stosuje się r:6o/nie~
osób wymienionych wart. 111 ust. ' L";

112 1• . Przepisy

tytuł działu

VIII otrzymuje brzmienie:

kładu ~6rniczego."1

:41) art. 120-124 otrzymują brzmienie:
"Art. 120. 1.

I

Przedsiębiorstwo g6rnicze.
rza żaniechać w całości lub w
eksploatacji złoża kopaliny. jest
wiazane zabezpieczyć wyrobiska
w s~czególnosci szybY, ot
wlellmc:ze i wyrobiska odkrywkowe.
względu na bezpieczeństwo pUuu\.:~!tJ:e,
ochronę powierzchni i znajdujących
n'a niej budynków l ' urządzeń. ",,..'1ho ..".n'';'
wód powierzchniowych i
oraz ochronę zadrzewienia l 'upraw
linnych. Przedsiębiorstwo g6rniczę
. obowiązane ponadto zabezpie(:zyć
kopaliny; o ile nie zosŁal() ono '
Wicie wye~ploatowane, oną -~,----,
'czy'ćsąsit:dnie : złoża kopalin L'
nia pobliskich zaldadów górniczych.
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Poz, 151 i 152

-

a'

2, Wykonywanie wszelkich robót potrzebDych dla zabezpieczeń. wymienionych
w ust. l obci ąża przedsiębiorstwo g6-rn,j cze.I ktÓre prowadziło ostatnio eksplo.
ł
atację z oz
,' a.

~ '(

11;<
'"'"

-

Ustaw N, 35

Art. 121. Likwidacja

zak-ładu

bezpieczeństwa ł higieny pracy oraz '
w za-

bezpieczeństwa pożarowego
kładach górniczych,

b) ochrony powierzchni przed szkoda.
mi górniczymi,
e) gospodarki eksploatacyjnej złożami
kopalin, .
d) ochrony interesu społecznego przed
ujemnymi . wpływami działalności
g.órniczej,
e) budowy i ro.zbudowy ~akładów gór·
iliczych,
,
, 2) innych przewidzianyćh . prawem górniczym lub przepisami szczególnymi.",

górniczego lub jego

odrębnych części. prowadzących samodżiel,
. ny ruch górniczy, może byl: podjęta na

podstawie . decyzji właściwego ministra.
W decyzji należy określić podlegający likwidacji . zakład lub jego odrębną część oraz
przedsiębiofStwo .górnicze obqwiązane do
wykonania likwidacji. datę rozpoczęcia i
zakońćzenia
likwidacji. a ' także sposób
likwidacji.
. Art. 122. 1. Prz·edsi·ębiorstwo górnicze obowiązane
do wykonania likwidacji zakładu górniczego lub jego częścispcirządza plan
rucnu likwidowanego zakładu górniczego lub jego części.

\.

50) w art. 130 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ókreśla za. sady i tryb wydawania zezwoleń • . o których !p.owa w ust. L";

51) art. 134-136 skreśla się;
górnicżego
lab jego części pOWIDlen 52) wart. 137:
uwzględniać , przepisy o ochronie tere- .
a) VI ust. 1 przed pkt 1 dodaje się . punkt 11 w brzmieniu:
nów górniczych i pT.zep~sy ,regulujące
. : rekuJty.w.ację: terem'l,w . ,yórniC"Lych,
"P) wydobywa kopaliriy bez ' zezwolenia wymaganego przez przepisy prawa górniczego lub
Art. 123. 1. Plan ruchu określony VI art. 122 spo'wbrew warunkom zezwolenia",
rządza się stosując odpowiednio przepisy a'rt. 78-80, o ile przepisy szczególne
b) w ust. 2 pkt J. otrzymuje brzmienie:
nie stanowią inaczej.
,,3) wb'rew obowiązkowi przewidzianemu wart, 78
2. Okręgowy . urząd górniczy ,zatwierdza
nie sporządza planu ruchli z.akładu góm,iczego
bądż nakazuje ' z,lIlianę planu ruchu lialbo nie . składa teg,oplaną . w terminie przepi'kwidowimego ' zakładu górniczego lub
sanym okręgowemu ' urzędowi , górniczemu do
jego części w porozumieriiu . t , właścł~
zatwierdzenia".
wym terenowym organem administracji
/'
Art. 2: Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachopaństwowej stopnia wojewódzkiego.
wują moc do czasu zastąpienia ich nowymi przepisami, je' Art; 12\4. Po zak,ończeniu. eksploatacji złoża kopali- żeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.
ny ' właściwy minister w decyzji o likwidacji obszaru . górniczego w~każe przedsię
~. 3. Upoważnia się . Prezesa Rady Ministrów do
biorstW/l górnicze zobowiązane do napra- oglds.zenia w d ~ odze obwiesz-czenia jednolitego tekstu
wienia szkody górniczej. stosownie do dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz, U.
przepisów prawa górniczego . o . szkod.ach z 1961 , r. Nr 23, poz. 113 i z HI71 r. Nr 12, poz. 115),
" ·górniczych.";
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do dnia ogłosze
nia obwieszczenia, z zasto~owaniem ciągłej numeracji dziaart. 125-127 skreśla się;
łów •. rozdz ia łów, artykułów, ustępów i punktów.
2. , Pl'dn ruchu likwidowanego

zakładu

art. 129 otrzymuje bnmienie:
129.

Art. 4. Ustawa wchodzi w

Urzędy

górnicze są właściwe ' w s'p rawach:
· 1) nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem
.. prawa górniczego, w szczególności w
zakresie:

mies i ęcy

od dnia

życie

po

upływie

trzech

ogłoszenia,

Przewodniczący

Rady

Sekretarz Rady

Pań s t w a:

Państwa:

H,

Jabłoń s ki

L. Stasiak
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z dnia 16 list.opada 1911 r.
' , ',

w sp(awle gospodarowania bursztynem I wyrobami z bursztynu.

Ń a p.odstawię~rt. 3us~. 1 łust. 2_dekretu z dnia

29

paź

J:i>~~ ~demika 1952 r.(:> ,o gospodaro,w aniu artykułami obrotu to~):';, 'Y'arow:ego· . iaopatrzenia(Dz. U.· z 1952 f. Nr 44, poz. 301,

tfl~l

l·

.z .1956 r. Nr 54 • .poz. 244. 1 z ,1971 r, Nr 12. poz, 115) i § 13
roiporządzenia Rady Ministrów z dnia IS listopada 195ti r.
w sprawie , określenia ' organów- administracji państwowej,

,,

