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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 maja 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w zak∏adach górniczych wydobywajàcych

kopaliny otworami wiertniczymi2)

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w zak∏adach gór-

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U.
Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 listopada 2006 r. pod numerem
2006/0624/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które
wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm
i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.



niczych wydobywajàcych kopaliny otworami wiertni-
czymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 oraz z 2004 r. Nr 24,
poz. 213) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „do-
kumentacji techniczno-ruchowej”, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e instrukcje wymie-
nione w przepisach okreÊlajàcych zasadni-
cze wymagania dla wyrobów podlegajà-
cych ocenie zgodnoÊci.”;

2) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w∏aÊciwy oraz zgodny z przeznaczeniem do-
bór maszyn, urzàdzeƒ, materia∏ów, wyrobów
z tworzyw sztucznych oraz Êrodków strza∏o-
wych i sprz´tu strza∏owego, tak aby nie stwa-
rza∏y zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa i zdrowia
osób oraz Êrodowiska.”;

3) po § 23 dodaje si´ § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. 1. W zak∏adzie górniczym stosuje si´ ma-
szyny, urzàdzenia, materia∏y, wyroby
z tworzyw sztucznych oraz Êrodki strza-
∏owe i sprz´t strza∏owy, które spe∏niajà
wymagania okreÊlone w rozporzàdze-
niu oraz w odr´bnych przepisach, w tym
w przepisach okreÊlajàcych zasadnicze
wymagania dla wyrobów podlegajà-
cych ocenie zgodnoÊci albo przepisach
okreÊlajàcych wymagania techniczne
dla wyrobów dopuszczanych do stoso-
wania w zak∏adach górniczych, a tak˝e
zosta∏y oznaczone znakiem zgodno-
Êci CE albo odpowiednim znakiem do-
puszczenia lub zosta∏y odpowiednio do-
brane do warunków górniczo-geolo-
gicznych i Êrodowiskowych w miejscu
ich zastosowania.

2. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego po-
wiadamia w∏aÊciwy organ nadzoru gór-
niczego o zamiarze zastosowania po raz
pierwszy w zak∏adzie górniczym nowych
typów maszyn, urzàdzeƒ, materia∏ów
oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.”;

4) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. 1. Przy wykonywaniu robót wiertniczych
prowadzi si´ dokumentacj´ tych robót.

2. W sk∏ad dokumentacji robót wiertniczych
wchodzà:

1) dokumentacja wiercenia,

2) dokumentacja eksploatacyjna urzà-
dzeƒ energomechanicznych i sprz´tu
wiertniczego,

3) projekty robót specjalnych okreÊlone
przez kierownika ruchu zak∏adu górni-
czego.”;

5) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy wierceniach wykonywanych dla badaƒ
sejsmicznych dokumentacj´ wiercenia, o któ-
rej mowa w ust. 1, sporzàdza si´ odpowiednio
do zakresu wykonywanych robót.”;

6) w § 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy wierceniach wykonywanych dla badaƒ
sejsmicznych odleg∏oÊci od poszczególnych
obiektów ustala kierownik ruchu zak∏adu gór-
niczego.”;

7) w § 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy wierceniach wykonywanych dla badaƒ
sejsmicznych sporzàdza si´ protokó∏ ca∏oÊci 
likwidacji po zakoƒczeniu likwidacji wyrobisk
postrza∏owych na danym profilu sejsmicz-
nym.”;

8) § 105 otrzymuje brzmienie:

„§ 105. 1. Potrzeb´ i sposób trwa∏ego oznakowa-
nia zlikwidowanego otworu lub odwier-
tu ustala kierownik ruchu zak∏adu gór-
niczego w projekcie, o którym mowa
w § 100 ust. 1.

2. Wokó∏ zlikwidowanego otworu lub od-
wiertu wyznacza si´ stref´ ochronnà
stosownie do ustaleƒ projektu, o którym
mowa w § 100 ust. 1.

3. Stref´, o której mowa w ust. 2, oznacza
si´ na mapach górniczych.

4. W uzasadnionych przypadkach, je˝eli
zlikwidowany otwór lub odwiert nie wy-
maga oznakowania i równoczeÊnie nie
wyst´puje mo˝liwoÊç przedostawania
si´ p∏ynu z∏o˝owego na powierzchni´,
dopuszcza si´:

1) niewyznaczanie strefy ochronnej,

2) ucinanie pozostawionych w otworze
rur ok∏adzinowych na g∏´bokoÊci nie
mniejszej ni˝ 1,5 m od powierzchni
terenu.

5. Kierownik ruchu zak∏adu górniczego po-
wiadamia w∏aÊciwego wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta o lokalizacji zli-
kwidowanego otworu lub odwiertu,
sposobie jego likwidacji oraz o jego za-
bezpieczeniach i potencjalnych zagro˝e-
niach, a tak˝e o granicach strefy, o której
mowa w ust. 2, w przypadku jej wyzna-
czenia.

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ przy
wierceniach wykonywanych dla badaƒ
sejsmicznych.”.

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

Minister Gospodarki: P.G. Woêniak
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