
Na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra-
wie ustalenia siedziby i w∏aÊciwoÊci Urz´du Górnicze-
go do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomecha-
nicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 864) § 2 i 3 otrzymujà
brzmienie:

„§ 2. 1. Urzàd zapewnia wykonywanie zadaƒ dyrek-
tora Urz´du, który jako organ nadzoru górni-
czego pierwszej instancji jest w∏aÊciwy
w sprawach nadzoru i kontroli nad wykony-
waniem, utrzymywaniem i prowadzeniem ru-
chu nast´pujàcych obiektów, maszyn i urzà-
dzeƒ w podziemnych zak∏adach górniczych:

1) górniczych wyciàgów szybowych wraz
z wyposa˝eniem szybów i szybików,

2) wewn´trznych instalacji i sieci elektroener-
getycznych 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 telekomunikacyj-
nych,

4) stacji wentylatorów g∏ównych,

zwanych dalej „urzàdzeniami energomecha-
nicznymi”.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykony-
wane sà w szczególnoÊci poprzez:

1) przeprowadzanie w podziemnych zak∏a-
dach górniczych, na zasadach okreÊlonych
w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze,
zwanej dalej „ustawà”, badaƒ kontrolnych

urzàdzeƒ energomechanicznych, w zakre-
sie zgodnoÊci z wymaganiami ustalonymi
w przepisach wydanych na podstawie
art. 78 ust. 1 ustawy,

2) zobowiàzywanie przedsi´biorcy, w drodze
decyzji wydawanej na podstawie art. 115
ust. 2 ustawy, do sprawdzenia prawid∏o-
woÊci stosowanych lub przewidzianych
przez przedsi´biorc´ do stosowania roz-
wiàzaƒ technicznych dotyczàcych urzà-
dzeƒ energomechanicznych,

3) wydawanie, na podstawie art. 109 ust. 2
pkt 1 ustawy, zezwoleƒ na oddanie do ru-
chu urzàdzeƒ energomechanicznych, w za-
kresie i trybie okreÊlonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 usta-
wy,

4) ustalanie, na podstawie i zasadach okre-
Êlonych w art. 114 ust. 1 i 2 ustawy, stanu
faktycznego i przyczyny zagro˝enia, zwià-
zanych z ruchem urzàdzeƒ energomecha-
nicznych.

§ 3. 1. Urzàd zapewnia wykonywanie przez dyrekto-
ra Urz´du, jako organu pierwszej instancji,
zadaƒ z zakresu administracji architektonicz-
no-budowlanej i nadzoru budowlanego
w odniesieniu do nast´pujàcych obiektów
budowlanych podziemnych zak∏adów górni-
czych:

1) budynków maszyn wyciàgowych,

2) szybowych wie˝ wyciàgowych,

3) wolno stojàcych budynków centrali telefo-
nicznych i dyspozytorni wraz z magistral-
nymi sieciami telekomunikacyjnymi,

4) budynków stacji elektroenergetycznych
oraz g∏ównych urzàdzeƒ i sieci rozdziel-
czych wysokiego i Êredniego napi´cia,

5) obiektów stacji wentylatorów g∏ównych.

2. Przy wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, poza Êrodkami dzia∏ania okreÊlony-
mi w przepisach prawa budowlanego stosuje
si´ odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 pkt 1, 2
i 4.”.

Dziennik Ustaw Nr 107 — 5461 — Poz. 734

734

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 czerwca 2006 r.

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

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).
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§ 2. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia przez
dyrektora Urz´du Górniczego do Badaƒ Kontrol-
nych Urzàdzeƒ Energomechanicznych, prowadzone
w odniesieniu do obiektów, maszyn, urzàdzeƒ
i obiektów budowlanych w podziemnych zak∏adach
górniczych, które przechodzà do w∏aÊciwoÊci dyrek-
torów w∏aÊciwych miejscowo okr´gowych urz´dów

górniczych, sà prowadzone w biurach tych urz´-
dów.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2006 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn


