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„§ 27. Instalowanie, eksploatacja oraz kontrola maszyn, urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym w dokumentacji techniczno-ruchowej, odr´bnych
przepisach oraz Polskich Normach.”;

6) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Niedopuszczalne jest przemieszczanie
przewodów oponowych, szaf ∏àczeniowych i sprz´gie∏, b´dàcych pod napi´ciem.

5) po § 30 dodaje si´ § 30a w brzmieniu:
„§ 30a. 1. Kable i przewody oponowe:
1) uk∏ada si´ w taki sposób, aby nie by∏y nara˝one na uszkodzenia mechaniczne,
2) oznakowuje si´ na obydwu koƒcach
przez umieszczenie numeru linii i adresu kierunkowego.
2. Przewód oponowy zasilajàcy maszyny
i urzàdzenia o nap´dzie elektrycznym
uk∏ada si´ w sposób ustalony przez kierownika ruchu zak∏adu górniczego lub
wyznaczonà przez niego osob´ dozoru
odpowiedniego dzia∏u ruchu.”;

Poz. 212 i 213

2. Lokalne przesuwanie przewodów oponowych b´dàcych pod napi´ciem jest dopuszczalne wy∏àcznie za pomocà sprz´tu
ochronnego i odpowiednich narz´dzi, zabezpieczajàcych pracowników wykonujàcych t´ czynnoÊç.”;
7) uchyla si´ § 75.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 29 stycznia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w zak∏adach górniczych wydobywajàcych
kopaliny otworami wiertniczymi
Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsi´biorca opracowuje, przed rozpocz´ciem prac, dla ka˝dego zak∏adu górniczego dokument bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
———————
1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 223, poz. 2219.

pracowników, zwany dalej „dokumentem bezpieczeƒstwa”.”;
2) § 48 otrzymuje brzmienie:
„§ 48. 1. Oddanie do ruchu obiektów, maszyn,
urzàdzeƒ i instalacji, znajdujàcych si´ na
wiertni, nast´puje na podstawie pisemnego zezwolenia kierownika ruchu zak∏adu górniczego po ich komisyjnym odbiorze technicznym.
2. Komisja odbioru technicznego sporzàdza
protokó∏ stwierdzajàcy kompletnoÊç oraz
prawid∏owoÊç monta˝u obiektów, maszyn, urzàdzeƒ i instalacji.
3. Zasady dokonywania odbioru technicznego oraz sk∏ad komisji ustala kierownik
ruchu zak∏adu górniczego.”;
3) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. System obiegu p∏uczkowego uwzgl´dnia
w szczególnoÊci mo˝liwoÊç przygotowania odpowiedniego rodzaju p∏uczki, jej obróbk´,
oczyszczanie i odgazowanie, stosownie do wymagaƒ prowadzonego wiercenia.”;
4) § 54 otrzymuje brzmienie:
„§ 54. Zaniechanie robót wiertniczych w otworze
z odkrytym poziomem gazowym poprzedza
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si´ odizolowaniem tego poziomu od pozosta∏ej cz´Êci otworu.”;
5) § 68 otrzymuje brzmienie:
„§ 68. 1. G∏owic´ cementacyjnà sprawdza si´
przed cementowaniem, stosujàc prób´
ciÊnieniowà przy ciÊnieniu nie mniejszym
od spodziewanego ciÊnienia podczas cementowania.
2. Instalacj´ cementacyjnà sprawdza si´
bezpoÊrednio przed cementowaniem,
stosujàc prób´ ciÊnieniowà przy ciÊnieniu nie mniejszym od spodziewanego ciÊnienia podczas cementowania.”;
6) w § 77:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zestaw g∏owic przeciwerupcyjnych zabezpiecza uszczelnienie wylotu otworu, odpowiednio do stosowanych rur p∏uczkowych.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. O wyposa˝eniu wylotu otworu wiertniczego, o którym mowa w ust. 4 i 5, decyduje
kierownik ruchu zak∏adu górniczego.”;
7) w § 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W warunkach zagro˝enia erupcyjnego zapewnia si´ mo˝liwoÊç zamkni´cia wewn´trznej
przestrzeni przewodu wiertniczego znajdujàcego si´ w otworze, z zachowaniem mo˝liwoÊci
zat∏oczenia otworu przez ten przewód.”;
8) § 89 otrzymuje brzmienie:
„§ 89. 1. Badania i pomiary oraz zabiegi specjalne,
wykonywane w otworach wiertniczych,
prowadzi si´ na podstawie projektu technicznego, zatwierdzonego przez kierownika ruchu zak∏adu górniczego, zgodnie
z projektem prac geologicznych.
2. Wyniki badaƒ i pomiarów oraz zabiegów
specjalnych, wykonanych w otworze
wiertniczym, zamieszcza si´ w dokumentacji wynikowej otworu.”;
9) uchyla si´ § 106;
10) § 107 otrzymuje brzmienie:
„§ 107. 1. Maszyny i urzàdzenia eksploatuje si´,
konserwuje i naprawia w sposób okreÊlony w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Poz. 213
4. Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz
dokumentacje ruchowo-eksploatacyjne
sà przechowywane w oddziale (jednostce terenowej, obiekcie).”;

11) § 134 otrzymuje brzmienie:
„§ 134. Instalowanie, eksploatacja oraz kontrola
maszyn, urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych
odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym
w dokumentacji techniczno-ruchowej, odr´bnych przepisach oraz Polskich Normach.”;
12) w § 138 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. WartoÊci pràdu elektrycznego w silnikach kontroluje si´ za pomocà przyrzàdów (wskaêników) widocznych ze stanowiska wiertacza.”;
13) w § 316 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku stwierdzenia hydraulicznego
przebicia lub prze∏ugowania mi´dzy komorami
eksploatacyjnymi, kierownik ruchu zak∏adu
górniczego powoduje wy∏àczenie z ruchu komór stwarzajàcych zagro˝enie naruszenia stabilnoÊci górotworu i statecznoÊci powierzchni.
Ponowne wznowienie eksploatacji mo˝e nastàpiç po okreÊleniu sposobu dalszej eksploatacji i uprzednim powiadomieniu w∏aÊciwego
organu nadzoru górniczego.”;
14) w § 344 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prace zwiàzane z opróbowaniem, próbnym
pompowaniem i eksploatacjà, w szczególnoÊci
zwiàzane z uzbrojeniem powierzchniowym
i wg∏´bnym odwiertu, monta˝ urzàdzeƒ i instalacji, wyt∏aczanie p∏ynów oraz sporzàdzanie
niezb´dnej dokumentacji prowadzi si´ zgodnie
z wymaganiami obowiàzujàcymi przy opróbowaniu odwiertów wykonywanych w celu poszukiwaƒ ropy naftowej i gazu ziemnego,
a w przypadku niewyst´powania gazu w odwiercie — zgodnie z wymaganiami dla odwiertów hydrogeologicznych.”;
15) w § 347 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ciÊnienia z∏o˝owego poczàtkowego i jego
ewentualnych zmian,”;
16) w § 367 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uj´cie p∏ytkie êróde∏ naturalnych wód leczniczych wyposa˝a si´ w urzàdzenia eksploatacyjne oraz przelew awaryjny zabezpieczajàcy
przed mo˝liwoÊcià spi´trzenia wody w uj´ciu.”;
17) w § 370 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2. Monta˝ i demonta˝ maszyn i urzàdzeƒ
przeprowadza si´ w sposób okreÊlony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

„4. Urzàdzenia eksploatacyjne dostosowuje si´ do
warunków ustalonych w dokumentacjach hydrogeologicznych.”.

3. W przypadku braku dokumentacji techniczno-ruchowych stosuje si´ dokumentacje ruchowo-eksploatacyjne, opracowane w zak∏adzie górniczym i zatwierdzone przez kierownika ruchu zak∏adu
górniczego.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

