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a) biuro w Wa∏brzychu — dla cz´Êci obszaru wo-
jewództwa dolnoÊlàskiego, obejmujàcej po-
wiaty: dzier˝oniowski, jeleniogórski, kamien-
nogórski, k∏odzki, lubaƒski, lwówecki, Êwidnic-
ki, wa∏brzyski, zàbkowicki i zgorzelecki oraz
miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra
i Wa∏brzych,

b) biuro we Wroc∏awiu — dla cz´Êci obszaru wo-
jewództwa dolnoÊlàskiego, obejmujàcej po-
wiaty: boles∏awiecki, g∏ogowski, górowski, ja-
worski, legnicki, lubiƒski, milicki, oleÊnicki,
o∏awski, polkowicki, strzeliƒski, Êredzki, trzeb-
nicki, wo∏owski, wroc∏awski i z∏otoryjski oraz
miasta na prawach powiatu: Legnica i Wroc∏aw.

§ 2. Znosi si´ Okr´gowy Urzàd Górniczy w Wa∏-
brzychu.

§ 3. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia przez dyrektora Okr´-
gowego Urz´du Górniczego w Wa∏brzychu przechodzà
do w∏aÊciwoÊci dyrektora Okr´gowego Urz´du Górni-
czego we Wroc∏awiu i prowadzone sà w biurze tego
urz´du w Wa∏brzychu.

§ 4. Mienie b´dàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia w zarzàdzie i u˝ytkowaniu Okr´gowe-
go Urz´du Górniczego w Wa∏brzychu przechodzi w za-
rzàd i u˝ytkowanie Okr´gowego Urz´du Górniczego
we Wroc∏awiu.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 lipca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia siedziby i w∏aÊciwoÊci Urz´du Górniczego
do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicznych.

Na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 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 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Urzàd Górniczy do Badaƒ Kontrolnych Urzà-
dzeƒ Energomechanicznych, zwany dalej „Urz´dem”,
utworzony rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urz´du
Górniczego do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energo-
mechanicznych (Dz. U. Nr 92, poz. 436 i z 1997 r.
Nr 100, poz. 625), jest specjalistycznym urz´dem gór-
niczym o w∏aÊciwoÊci miejscowej obejmujàcej obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibà Urz´du jest miasto Katowice.

§ 2. 1. Urzàd zapewnia wykonywanie zadaƒ dyrek-
tora Urz´du, który jako organ nadzoru górniczego
pierwszej instancji jest w∏aÊciwy w sprawach nadzoru
i kontroli nad wykonywaniem, utrzymywaniem i pro-
wadzeniem ruchu nast´pujàcych urzàdzeƒ energome-
chanicznych w podziemnych zak∏adach górniczych:

1) górniczych wyciàgów szybowych w szybach i szy-
bikach,

2) wewn´trznych instalacji i sieci elektroenergetycz-
nych wysokiego i Êredniego napi´cia, zasilajàcych
podstawowe obiekty i urzàdzenia na powierzchni,

3) centrali i dyspozytorni wraz z systemami ∏àcznoÊci,
bezpieczeƒstwa i alarmowania oraz magistralnych
sieci telekomunikacyjnych,

4) urzàdzeƒ i uk∏adów g∏ównego odwadniania wraz
z rozdzielniami zasilajàcymi,

5) stacji wentylatorów g∏ównych,

6) stacji odmetanowania wraz z siecià rurociàgów
w szybach,

7) g∏ównych stacji spr´˝arek powietrza zainstalowa-
nych na powierzchni wraz z siecià rurociàgów
w szybach,

8) g∏ównych sk∏adów paliw, olejów i Êrodków smar-
nych oraz sta∏ych komór nape∏niania paliwem
Êrodków transportowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane
sà w szczególnoÊci poprzez:

1) przeprowadzanie w podziemnych zak∏adach górni-
czych, na zasadach okreÊlonych w art. 115 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze, zwanej dalej „ustawà”, badaƒ kon-
trolnych urzàdzeƒ wymienionych w ust. 1 pkt 1—8,
w zakresie zgodnoÊci z wymaganiami ustalonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
ustawy oraz z Polskimi Normami,

2) zobowiàzywanie przedsi´biorcy, w drodze decyzji
wydawanej na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy, do
sprawdzenia prawid∏owoÊci stosowanych lub
przewidzianych przez przedsi´biorc´ do stosowa-
nia rozwiàzaƒ technicznych,

3) wydawanie, na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 1 usta-
wy, zezwoleƒ na oddanie do ruchu w podziemnych
zak∏adach górniczych urzàdzeƒ wymienionych
w ust. 1 pkt 1—8, w zakresie i trybie okreÊlonym
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w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
ustawy.

§ 3. 1. Urzàd zapewnia wykonywanie przez dyrek-
tora Urz´du, jako organu pierwszej instancji, zadaƒ
z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w odniesieniu do nast´pujà-
cych obiektów budowlanych podziemnych zak∏adów
górniczych:

1) budynków maszyn wyciàgowych,

2) szybowych wie˝ wyciàgowych,

3) obiektów stacji wentylatorów g∏ównych,

4) budynków g∏ównych stacji spr´˝arek powietrza
wraz z rurociàgami,

5) budynków stacji odmetanowania wraz z rurociàga-
mi,

6) wolno stojàcych budynków centrali telefonicznych
i dyspozytorni wraz z magistralnymi sieciami tele-
komunikacyjnymi,

7) budynków stacji elektroenergetycznych oraz g∏ów-
nych urzàdzeƒ i sieci rozdzielczych wysokiego
i Êredniego napi´cia,

8) urzàdzeƒ i instalacji g∏ównego odwadniania.

2. Przy wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, poza Êrodkami dzia∏ania okreÊlonymi w prze-
pisach prawa budowlanego, stosuje si´ odpowiednio
przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 lipca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej nadaje si´ statut, stanowiàcy
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ochrony
Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia

29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodo-
wemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 18).

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowi-
ska z dnia 21 czerwca 2002 r. (poz. 865)

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ÂRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dzia∏ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym
Funduszem”, dzia∏a na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), zwanej dalej „ustawà”,
oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Narodowy Fundusz posiada osobowoÊç
prawnà.

2. Siedzibà Narodowego Funduszu jest miasto sto-
∏eczne Warszawa.

§ 3. Ârodki Narodowego Funduszu przeznacza si´
na wspomaganie dzia∏alnoÊci okreÊlonej w art. 410

ustawy; Narodowy Fundusz przeznacza posiadane
Êrodki na finansowanie tej dzia∏alnoÊci w formach
i sposobach okreÊlonych w art. 411 ustawy.

Dzia∏ II

Szczegó∏owe zasady, organizacja i tryb dzia∏ania or-
ganów Narodowego Funduszu

Rozdzia∏ 1

Postanowienia ogólne

§ 4. Organami Narodowego Funduszu sà Rada Nad-
zorcza i Zarzàd.

§ 5. 1. Organy Narodowego Funduszu obradujà na
posiedzeniach, podejmujàc uchwa∏y w sprawach nale-
˝àcych do ich w∏aÊciwoÊci.


