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'11:"~ 2, Wykonywanie wszelkich robót potrzeb-
~ '( Dych dla zabezpieczeń. wymienionych 
~t'+ ' . w ust. l obciąża przedsiębiorstwo g6-r-
. .-.;- n,jcze.I ktÓre prowadziło ostatnio eksplo-

k, . ł :\\, . atację z oz,' a. 

'"'" 11;< 
~~, .' ., 

Art. 121. Likwidacja zak-ładu górniczego lub jego 
odrębnych części. prowadzących samodżiel, 

. ny ruch górniczy, może byl: podjęta na 
podstawie . decyzji właściwego ministra. 
W decyzji należy określić podlegający lik
widacji . 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 gór
niczego lub jego częścispcirządza plan 
rucnu likwidowanego zakładu górni
czego lub jego części. 

2. , Pl'dn ruchu likwidowanego zakładu gór
nicżego lab jego części pOWIDlen 
uwzględniać , przepisy o ochronie tere- . 
nów górniczych i pT.zep~sy ,regulujące 

. : rekuJty.w.ację: terem'l,w. ,yórniC"Lych, 

Art. 123. 1. Plan ruchu określony VI art. 122 spo
rządza się stosując odpowiednio przepi
sy a'rt. 78-80, o ile przepisy szczególne 
nie stanowią inaczej. 

-

2. Okręgowy . urząd górniczy ,zatwierdza 
bądż nakazuje ' z,lIlianę planu ruchu li
'kwidowimego ' zakładu górniczego lub 
jego części w porozumieriiu . t , właścł~ 
wym terenowym organem administracji 
państwowej stopnia wojewódzkiego. 

' Art; 12\4. Po zak,ończeniu. eksploatacji złoża kopali-
ny ' właściwy minister w decyzji o likwi
dacji obszaru . górniczego w~każe przedsię
biorstW/l górnicze zobowiązane do napra
wienia szkody górniczej. stosownie do 
przepisów prawa górniczego . o . szkod.ach 

" ·górniczych."; 

art. 125-127 skreśla się; 

art. 129 otrzymuje bnmienie: 

129. Urzędy górnicze są właściwe ' w s'prawach: 
· 1) nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 

.. prawa górniczego, w szczególności w 
zakresie: 

, 2) 

a' bezpieczeństwa ł higieny pracy oraz ' 
bezpieczeństwa pożarowego w za
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, , 

innych przewidzianyćh . prawem górni
czym lub przepisami szczególnymi.", 

50) w art. 130 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ókreśla za
. sady i tryb wydawania zezwoleń • . o których !p.o

wa w ust. L"; 

51) art. 134-136 skreśla się; 

52) wart. 137: 

a) VI ust. 1 przed pkt 1 dodaje się . punkt 11 w brzmie
niu: 
"P) wydobywa kopaliriy bez ' zezwolenia wymaga

nego przez przepisy prawa górniczego lub 
'wbrew warunkom zezwolenia", 

b) w ust. 2 pkt J. otrzymuje brzmienie: 

,,3) wb'rew obowiązkowi przewidzianemu wart, 78 
nie sporządza planu ruchli z.akładu góm,iczego 
albo nie . składa teg,oplaną . w terminie przepi
sanym okręgowemu ' urzędowi , górniczemu do 
zatwierdzenia". 

/' 

Art. 2: Dotychczasowe przepisy wykonawcze zacho
wują moc do czasu zastąpienia ich nowymi przepisami, je
żeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. 

~. 3. Upoważnia się . Prezesa Rady Ministrów do 
oglds.zenia w d~odze obwiesz-czenia jednolitego tekstu 
dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz, U. 
z 1961 , r. Nr 23, poz. 113 i z HI71 r. Nr 12, poz. 115), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do dnia ogłosze
nia obwieszczenia, z zasto~owaniem ciągłej numeracji dzia
łów •. rozdzia łów, artykułów, ustępów i punktów. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech 
mies ięcy od dnia ogłoszenia, 

Przewodniczący Rady Państwa: H , Jabłońs ki 
Sekretarz Rady Państ wa: L. Stasiak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRĄ IJUTNICTW A 

z dnia 16 list.opada 1911 r. 

w sp(awle gospodarowania bursztynem I wyrobami z bursztynu. 

~~~.~, Ńa p.odstawię~rt. 3us~. 1 łust. 2_dekretu z dnia 29 paź
J:i>~~ ~demika 1952 r.(:> ,o gospodaro,waniu artykułami obrotu to
~):';, 'Y'arow:ego· . iaopatrzenia(Dz. U.· z 1952 f. Nr 44, poz. 301, 

tfl~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, 
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tUl które przechodzą niektóre uprawnfenla Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego, i jej _ Przęwodniczącego 
(Dz. U. z 1956 r. Nr 58. poz. 270, z 1957 r;,Nr 49, poz. 238 
1 Nr 50, poz. 245 oraz z 1958 r\ Nr 22, poz. 94) oraz § l ust. 1 
zarządzenia nr 74 Prezęsa Rady Ministrów' z dnia 21 grud
nia 19,16 f. , W sprawie przekaźania uprawnień do wydawa~ 
nla pr~episów o gospodarowaIiiubursztynęm i wyr-obam! 
• bursztynu (Monitor Polski Nr 44. poz. 216) zarządz'a się, 
co następuje:' ' 

§ ,1. 1. Rozporządzenie reguluje , wydobycie. skllP, zbyt. 
ol,>róbkę I przerób ,bursztynu oraz ~byt ,wyrobów ~ykona-

, nycaw całości lub w części z bursztyn;u. " " ' 

, 2.- Przez bursztyn należy ,rozumieć . bursztyn w stanie 
naturalnym. bursztyn przetworzóny 'ora,z odpady bursztynu. 

§2. Powierza się Kombinatowi , Wyrobów z Metall 
Szlachetnych i Platerów .. Polsrebro", zwanemu dalej "Kom
binatem", na prawach wyłączności: 

l) wydobywanie bursztynu, 
2) koordynację rozwoju produkcji wyrobów i bursztynu. 
3) bilansowanie potrzeb. rozdzielnictwo I zaopatrzenie w 

bursztyn ' jednostek gospodarczych oraz indywidual
nych odbiorców. 

4) organizowanie i kontrolę skupu bursztynu, 
5) , współpracę z jednostkami Centralnego Urzędu GeologU 

oraz właściwymi wojewodami w zakresie prac badaw-, 
czych i rozwojowych. mających na celu interisyfika.
cję wydobycia bursztynu. 

' 6) opracowywanie przepisów w zakresie gospodarki 
bursztynem. organizacji i- zasad skupu oraz rozdzielnio
twa bursztynu. 

§ 3, l. Osoby fizyczne mogą pozyskiwać bursztyn ,_ 
formie zbieractwa. 

2. Skup bursztynu od osób fliycznych odbywa się ano
nhilowo. 

§ 4, Skup bursztynu pozyskanego w formie zbieractwa 
prowadzą : 

l) placówki handlowe Kombinatu, 
2) wyspecjalizowane punkty skupu przedsiębiorstw hall

dlu wewnętrznego, wyznaqone przez Centralę Pad
stwowego Handlu Wewnętrznego w porozumieniu 
z Kombinatem. ' 

3) wyspecjalizowane punkty skupu spółdzielń, wyznaczo
ne przez Centralny Związek. Spółdzielczości Pracy w 
porozumieniu z Kombinatem, 

4>, Inne jednostki gospodarki uspołecznione] upoważnione 
przez Kombinat. 

§ 5. Skupiony bursztyn podlega zbytowi zgodnie z roz
, ilzlelnik'iem ustalonym przez Kombinat. 

§ 6. Jednostki prowadzące skup, . wymienione w § 4, 
Obowiązane są informOWać Kombinat o Hości skupionego 
bursztynu raz na kwartał z podaniem klas i rodzaju skupio-
nego bursztynu. I 

I 1. Kombinat określa form~ skupu, zasadr postępo
wania ze skupionym bursztynem orli z żasady ewidencjono-
wania. ' , , 

... ! "' ;;t 
, § 8. Rozdział bu~sztynu dokonywany , je~t· przez Kombi- ' ,,',~ 

nat. na podstawie za'potrzebowań składanych . przez, wy- , .~~. 
tw6r~ów. - , '3r~ 

§ 9. Obróbkę bursztynu t produkcję wyrobów z bursz- ," 5~ 
tynu poza Komb,inatem mogą prpwadzić: ~,~ 

t) ' spółdzi.elnie ~yzńaGzone przez Cent~alny , Z-wiAzelt '~,~ 
SpółdZIelcZOŚCI Pracy. .~' ';"''';~ 

2) artyści plastycy będący członkami związków twór- .~J, 

3) ~=r~~-~śi~lcy rii~jący uprawhleIiia do ' obróbki ' bilrsz- -, ':,:,','~'~,"! 
tym,!,. , ' , , ;'(~ 

4) przedsiębiorstwa organizacji społecznych. kt6r'e w "",*j 
dniu , wejścia w życie rozporządzenia prowadzą dział'al- , .::~~ 
ność, zwIązaną z obróbką bursztynu. I-• ."'~~ 

5) jednostki usługowe wyznaczone, przez Centralę Pań.· t<)i~ 
stwowego Handlu Wewnętrznego. r ,rx~ 

, . ";t~Z 
§ 10. Wytwórcy określeni w § 9 obowiązani są : ",,;~ 

ił 
:':;,~,'.'. 

l) zgłosić zamiar prowadzenia swojej działalności Kom· 
binatowi. 

2) prowadzić ścisłą ewidencję ilości przerobionego bursz· 
tynu oraz żródeł jego nabycia, ".łr~ 

l:.,j;~); 

§ t 1. Kombinat ustala w porozumieniu z Centraln ym ' ".~~ 
Związkiem Rzemiosła szczegółowe zasady dotyczące : Jfi;'\ 

l) prowadzenia ewidencji i rozliczania się ~ze'mieŚlnik6w ()i 

2) ~a:~::::n~~ rzemieślników w bu ;sztyn , " },':~ 
§ -12. Kombinat udziela pomocy artystom plastykom ::<t!i 

wytwafzająeym wyroby o cechach unikalnych lub dzie jl! 'i~ 
sztuki oraz rzemieślnikom produkującym wyroby , o cechacb >',~ 
artystycznych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego I eks- '>~'I' 
portu, w żakresie: 

l) zaopatrzenia w surowce, 
2) zbytu wyrobów. 

§ 13. Wyroby wykonane vJ całości lub w części z bur
sztynu podlegają zbytowi na rzecz jednostek gospoda rki 
uspołecznionej i nie uspołecznionej , prowadzących działal." ' " ,t '; 
ność handlową w trybie obowiązujących przepisów, ">::~ 

, , ,~. 

§ 14. Wzory wyrobów wykonanych w całości lub w ,<:;, 
części z bursztynu podlegają ocenie komisji wzornictwa '\:,,' 

. ł' \ ""~ Kombmatu, z wy ączęmem: j\1.~,:jJ 

1) wzorów wyrobów wytwarzanych przez spółdzielnie ' f-~ 
zrzeszone w Związku Spółdzielni Pracy Rękodzieło Lu- ','~/.f,'~,'" 
dowe I Artystyczne "Cepelia". 't'. ' 

2) wzorów wyrobów pamiątkarskich wytwarzanych: prze3_ : <~I'%' 
jednostki gospodarki uspołecznionej, rzemieślnikó''o/. ' t~, :"", 
i artystów plastyków, których działalność jest objęta • ~" 
Koordynacją wykonywaną przez Zjednoczenie Ogólno- ' . 'tf5 
branżowe Przem~słu Pamiąt,karskiego "Cepelia". , ",{~ 

§ 15. Traci moc rozporzą~zenie Ministra Handlu , W&- jl"" 
wnętrznego i Usług z dnia 24 lutego 1975 r. w sprawie go- 7~:-X 
spodarowania bursztynem i wyrobami z bursztynu (Dz. ll. "0", 

Nr 7, poz. 40). ,', 1'-. 
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogł<r ,'.J:.",~ 

nenia. ',,' '~!j 

~inister Hutnictwa: p, Kal-m -,~ 
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