
Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) uprawnienia pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach inspekcyjno-technicznych w okr´gowych
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 paêdziernika 2002 r.

w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okr´gowych
urz´dach górniczych oraz specjalistycznych urz´dach górniczych uprawnieƒ do nak∏adania grzywien 

w drodze mandatu karnego.

urz´dach górniczych oraz specjalistycznych urz´-
dach górniczych, zwanych dalej „inspektorami”,
do nak∏adania grzywien w drodze mandatu kar-
nego;

2) wykaz wykroczeƒ, za które inspektorzy sà upraw-
nieni do nak∏adania grzywien;

3) zasady i sposób wydawania inspektorom upowa˝-
nieƒ do nak∏adania grzywien.

§ 2. 1. Inspektorzy sà uprawnieni do nak∏adania
grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia
okreÊlone w:

1) art. 121 pkt 3, art. 122 ust. 4, art. 125, art. 126,
art. 126a pkt 1—3 i art. 126b ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360); 

2) art. 93 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

2. Uprawnienia do nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego za wykroczenia okreÊlone w art. 93
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane obej-
mujà wykroczenia dotyczàce obiektów budowlanych
zak∏adu górniczego w rozumieniu ustawy — Prawo
geologiczne i górnicze.

§ 3. Upowa˝nienia do nak∏adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego wydaje:

1) dyrektor w∏aÊciwego okr´gowego urz´du górnicze-
go — inspektorom zatrudnionym w okr´gowych
urz´dach górniczych;

2) dyrektor Urz´du Górniczego do Badaƒ Kontrolnych
Urzàdzeƒ Energomechanicznych — inspektorom
zatrudnionym w Urz´dzie Górniczym do Badaƒ
Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicznych.

§ 4. 1. Upowa˝nienie do nak∏adania grzywien
w drodze mandatu karnego zawiera:

1) dat´ wydania i termin wa˝noÊci upowa˝nienia;

2) oznaczenie organu wydajàcego upowa˝nienie;

3) powo∏anie podstawy prawnej wydania upowa˝nie-
nia;

4) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe upowa˝-
nionego inspektora;

5) numer legitymacji s∏u˝bowej upowa˝nionego in-
spektora;

6) okreÊlenie wykroczeƒ, w odniesieniu do których in-
spektor zosta∏ upowa˝niony do nak∏adania grzy-
wien w drodze mandatu karnego;

7) okreÊlenie obszaru, którego dotyczy upowa˝nienie.

2. Upowa˝nienie powinno byç podpisane przez or-
gan, który je wyda∏, i opatrzone jego piecz´cià.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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