
Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 934 i Nr 170, poz. 1217) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w spra-
wie planów ruchu zak∏adów górniczych (Dz. U. Nr 94,
poz. 840 oraz z 2003 r. Nr 181, poz. 1776) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan ruchu sporzàdzony w formie uproszczo-
nej, plan ruchu zak∏adu wykonujàcego roboty
geologiczne, plan ruchu likwidowanego zak∏a-
du górniczego oraz plan ruchu likwidowanego
zak∏adu, o którym mowa w § 3 i 4, powinien
byç przedstawiony do zatwierdzenia w∏aÊciwe-
mu organowi nadzoru górniczego co najmniej
na 30 dni przed zamierzonym rozpocz´ciem
wykonywania robót.”;

2) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) pkt 1.5 i 1.6 otrzymujà brzmienie:

„1.5. Prognoza wp∏ywu dzia∏alnoÊci górniczej
na Êrodowisko. Przewidywany wp∏yw
eksploatacji górniczej na powierzchni´
w ca∏ym okresie prowadzenia ruchu za-
k∏adu górniczego.

1.6. Zasady post´powania z odpadami oraz
masami ziemnymi lub skalnymi usuwa-
nymi albo przemieszczanymi w zwiàzku
z wydobywaniem kopalin ze z∏ó˝ wraz
z ich przerabianiem.”,

b) pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

„1.9. Okres likwidacji zak∏adu górniczego,
w tym: przewidywane terminy rozpocz´-
cia likwidacji zak∏adu górniczego, rozpo-
cz´cia likwidacji urzàdzeƒ i obiektów za-
k∏adu górniczego, zakoƒczenia eksploata-
cji i zakoƒczenia likwidacji zak∏adu górni-
czego oraz terminy rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia rekultywacji terenów po dzia∏alno-
Êci górniczej.”,

c) pkt 1.12 otrzymuje brzmienie:

„1.12. Bilans odpadów oraz mas ziemnych lub
skalnych usuwanych albo przemieszcza-
nych w zwiàzku z wydobywaniem kopa-
lin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem
i sposób post´powania z nimi.”,

d) pkt 1.23 otrzymuje brzmienie:

„1.23. Przewidywany wp∏yw magazynu lub
sk∏adowiska podziemnego na Êrodowi-
sko.”,

e) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci podstawo-
wej planu ruchu”:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania
wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go, a tak˝e decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed ha∏asem, ochrony powierzchni
ziemi oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgod-
nieƒ) dotyczàcych zasad post´powania
z odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi usuwanymi albo przemiesz-
czanymi w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabia-
niem.”,

— pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku rozliczeniowego do do-
kumentacji geologicznej. Odpis zawia-
domienia organu koncesyjnego o przy-
j´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do projektu
zagospodarowania z∏o˝a, z wyjàtkiem
przypadków, gdy dodatek ten rozlicza
zasoby z∏o˝a w zwiàzku z zaniechaniem
lub zakoƒczeniem wydobywania kopali-
ny ze z∏o˝a.

10. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏co-
nych dzia∏alnoÊcià górniczà, w oparciu
o aktualnà map´ ewidencji gruntów,
oraz przewidywany zakres i terminy wy-
konania prac rekultywacyjnych — we-
d∏ug wzoru nr 5.”,

f) w pkt 2.5 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykorzystanie odpadów oraz mas ziem-
nych lub skalnych usuwanych albo prze-
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mieszczanych w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem.”,

g) w pkt 2.23 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) roboty strza∏owe, wykonywane na podsta-
wie zgody albo zezwolenia kierownika ru-
chu zak∏adu górniczego,”,

h) w pkt 2.26 ppkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) ustalenia dotyczàce sposobu przeciwdzia-
∏ania i usuwania skutków eksploatacji, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem ochrony po-
wierzchni ziemi oraz obiektów powierzch-
niowych i infrastruktury technicznej, jak
równie˝ rekultywacji terenów po dzia∏alno-
Êci górniczej,

5) gospodark´ odpadami oraz masami ziem-
nymi lub skalnymi usuwanymi albo prze-
mieszczanymi w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem,”,

i) po pkt 2.27 dodaje si´ pkt 2.27a w brzmieniu:

„2.27a. Szkolenie za∏ogi.”,

j) w pkt 2.35:

— ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzdatnienie do zagospodarowania tere-
nów po dzia∏alnoÊci górniczej,”,

— ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sposób zabezpieczenia obiektów, urzà-
dzeƒ lub wyrobisk stanowiàcych zabyt-
ki,”,

k) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci szczegó∏o-
wej planu ruchu” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Schemat rurociàgów podsadzkowych oraz
instalacji przemys∏owego wykorzystania
w wyrobiskach górniczych: odpadów oraz
mas ziemnych lub skalnych usuwanych al-
bo przemieszczanych w zwiàzku z wydoby-
waniem kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przera-
bianiem.”,

l) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
planu ruchu zak∏adu prowadzàcego okreÊlone
roboty podziemne z zastosowaniem techniki
górniczej”:

— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Ogólna charakterystyka geologiczna
i hydrogeologiczna górotworu, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem rejonu projek-
towanych robót.

6. Prognoza wp∏ywu robót podziemnych
na Êrodowisko w ca∏ym okresie prowa-
dzenia tych robót.”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przewidywane przebudowy i roboty re-
montowe g∏ównych wyrobisk pod-
ziemnych (w szczególnoÊci poszerzanie
g∏ównych dróg przewozowych, szy-
bów).”,

— po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a. Planowane wyrobiska podziemne
oraz roboty wiertnicze.”,

— pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Zagro˝enie wodne i warunki hydroge-
ologiczne:

1) klasyfikacja zak∏adu górniczego lub
zak∏adu pod wzgl´dem zagro˝enia
wodnego (zaliczenie z∏ó˝ lub ich cz´-
Êci do odpowiednich stopni zagro˝e-
nia wodnego),

2) kszta∏towanie si´ zagro˝enia wodne-
go ze strony wód powodziowych dla
zak∏adu górniczego lub zak∏adu, spo-
soby zabezpieczenia obiektów i wy-
robisk podziemnych przed skutkami
powodzi.”,

— dodaje si´ pkt 23 w brzmieniu:

„23. Szkolenie za∏ogi.”,

m) w „Wykazie za∏àczników do planu ruchu”:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa po-
wierzchni w skali nie mniejszej ni˝
1:5 000, a w uzasadnionych przypadkach
w skali 1:10 000, z uwidocznieniem sytu-
acji i zagospodarowania powierzchni,
dóbr, dla których wyznaczone zosta∏y fi-
lary ochronne, oraz odpornoÊci obiek-
tów w granicach zasi´gu wp∏ywów pro-
jektowanych robót podziemnych.”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Mapy wyrobisk podziemnych w skali
nie mniejszej ni˝ 1:5 000, zaktualizowa-
ne na koniec pierwszego pó∏rocza po-
przedzajàcego wa˝noÊç opracowanego
planu ruchu, z naniesieniem czynnych
i projektowanych wyrobisk podziem-
nych, otworów wiertniczych wymienio-
nych w pkt 11 i 11a planu ruchu oraz
danych o istniejàcych zagro˝eniach na-
turalnych.”,

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dokumentacji hydrogeologicz-
nej.”,
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— po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania
wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go.”,

n) wzór nr 2A otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,

o) we wzorze nr 4A tytu∏ tabeli otrzymuje brzmie-
nie:

„ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH W OBIEKTACH BUDOWLA-
NYCH ZAK¸ADU GÓRNICZEGO”;

3) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

„1.9. Prognoza wp∏ywu dzia∏alnoÊci górniczej
na Êrodowisko.”,

b) pkt 1.10 otrzymuje brzmienie:

„1.10. Okres likwidacji zak∏adu górniczego,
w tym: terminy rozpocz´cia likwidacji
zak∏adu górniczego, rozpocz´cia likwi-
dacji poszczególnych urzàdzeƒ i obiek-
tów zak∏adu górniczego, zakoƒczenia
eksploatacji i zakoƒczenia likwidacji za-
k∏adu górniczego oraz terminy rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia rekultywacji tere-
nów po dzia∏alnoÊci górniczej.

Wskazanie przysz∏ych u˝ytkowników te-
renów.”,

c) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci podstawo-
wej planu ruchu”:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa w skali,
w jakiej sporzàdzane sà mapy wyrobisk
górniczych, z uwidocznieniem sytuacji
powierzchni terenu, zagospodarowania
górniczego, w granicach terenu górni-
czego oraz stref zagro˝eƒ wyznaczonych
w oparciu o docelowe zakresy eksplo-
atacji. Na mapie tej nale˝y oznaczyç
równie˝ granice obszaru górniczego i te-
renu górniczego oraz strefy zagro˝enia
od sk∏adu materia∏ów wybuchowych.
W przypadku gdy sk∏ad materia∏ów wy-
buchowych zlokalizowany jest poza ob-
szarem górniczym, jego usytuowanie
oraz strefy zagro˝enia nale˝y w miar´
potrzeby przedstawiç na odr´bnej ma-
pie.”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania

wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go, a tak˝e decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed ha∏asem, ochrony powierzchni
ziemi oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgod-
nieƒ) dotyczàcych zasad post´powania
z odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi usuwanymi albo przemiesz-
czanymi w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabia-
niem.”,

— lit. A otrzymuje brzmienie:

„A. W planie ruchu l ikwidowanego
odkrywkowego zak∏adu górnicze-
go nale˝y pominàç za∏àcznik nr 6,
a dodatkowo do∏àczyç:”,

— pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku rozliczeniowego do
dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do
projektu zagospodarowania z∏o˝a,
z wyjàtkiem przypadków, gdy dodatek
ten rozlicza zasoby z∏o˝a w zwiàzku
z zaniechaniem lub zakoƒczeniem wy-
dobywania kopaliny ze z∏o˝a.

11. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏co-
nych dzia∏alnoÊcià górniczà, w oparciu
o aktualnà map´ ewidencji gruntów,
a tak˝e przewidywany sposób lub kie-
runek oraz terminy rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia prac rekultywacyjnych — we-
d∏ug wzoru nr 6A.”,

— dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13. Harmonogram likwidacji zak∏adu górni-
czego.”,

d) po pkt 2.14 dodaje si´ pkt 2.14a w brzmieniu:

„2.14a. Organizacja i sposób zabezpieczenia
zak∏adu górniczego na czas wstrzyma-
nia ruchu — w przypadku eksploatacji
sezonowej.”,

e) w pkt 2.21:

— ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rekultywacj´ terenów po dzia∏alnoÊci
górniczej,”,

— ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gospodark´ odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi, w tym nadk∏a-
dem, usuwanymi albo przemieszczany-
mi w zwiàzku z wydobywaniem kopalin
ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem,”,
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f) po pkt 2.21 dodaje si´ pkt 2.21a w brzmieniu:

„2.21a. Szkolenie za∏ogi.”,

g) pkt 2.23 otrzymuje brzmienie:

„2.23. Opis wp∏ywu likwidacji zak∏adu górni-
czego na Êrodowisko oraz obiekty i urzà-
dzenia na powierzchni, zestawienie
obiektów zak∏adu górniczego i obiektów
przewidzianych do likwidacji — wed∏ug
wzoru nr 5A, oraz zestawienie po-
wierzchni terenów przewidzianych do
rekultywacji (uwzgl´dniajàc numery
ewidencyjne i powierzchnie dzia∏ek)
wraz z okreÊleniem sposobu lub kierun-
ku oraz okresu wykonywania rekultywa-
cji.”,

h) w pkt 2.24 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Opis robót górniczych zwiàzanych z koƒco-
wym etapem eksploatacji z∏o˝a i likwidacjà za-
k∏adu górniczego.”,

i) pkt 2.25 i 2.26 otrzymujà brzmienie:

„2.25. Opis planowanych sposobów zabezpie-
czenia niewykorzystanej cz´Êci z∏o˝a ko-
paliny oraz sposobów zabezpieczenia
sàsiednich z∏ó˝ kopalin.

2.26. Sposób likwidacji urzàdzeƒ technicz-
nych, urzàdzeƒ zak∏adu przeróbki me-
chanicznej, urzàdzeƒ transportowych
oraz zasilania zak∏adu górniczego i jego
podstawowych obiektów w energi´
elektrycznà.”,

j) po pkt 2.27 dodaje si´ pkt 2.27a w brzmieniu:

„2.27a. Sposób zabezpieczenia dokumentacji
mierniczo-geologicznej zak∏adu górni-
czego.”,

k) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci szczegó∏o-
wej planu ruchu” pkt 1—3 otrzymujà brzmie-
nie:

„1. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa terenu
górniczego w skali, w jakiej sporzàdzone sà
mapy wyrobisk górniczych, z uwidocznie-
niem planowanej eksploatacji, robót likwi-
dacyjnych oraz przewidywanych zmian
w odniesieniu do obiektów budowlanych
w okresie obowiàzywania planu ruchu,
z zaznaczeniem zwa∏owisk mas ziemnych
lub skalnych usuwanych albo przemiesz-
czanych w zwiàzku z wydobywaniem kopa-
lin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem, w tym
nadk∏adu i sk∏adowisk odpadów, a tak˝e za-
si´gu drgaƒ sejsmicznych, udarowej fali
powietrza i rozrzutu od∏amków skalnych,
z równoczesnym oznaczeniem elementów
zabezpieczenia strefy rozrzutu od∏amków
w czasie strzelania (w szczególnoÊci poste-
runki zabezpieczajàce, zapory, schrony, ta-

blice ostrzegawcze). Na mapie tej nale˝y
oznaczyç równie˝ granice obszaru górni-
czego, terenu górniczego i zak∏adu górni-
czego oraz obiekty budowlane zak∏adu gór-
niczego.

2. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie
mniejszej ni˝ 1:5 000 z uwidocznieniem
granic obszaru i terenu górniczego, granic
udokumentowania z∏o˝a, filarów ochron-
nych, zakresu planowanych na poszczegól-
nych poziomach robót górniczych, zwiàza-
nych z usuwaniem nadk∏adu i eksploatacjà
z∏o˝a kopaliny g∏ównej oraz kopalin towa-
rzyszàcych w okresie obowiàzywania planu
ruchu, z zaznaczeniem parcel z∏o˝a zakwali-
fikowanych do przewidywanych strat w za-
sobach przemys∏owych i nieprzemys∏o-
wych.

3. Charakterystyczne przekroje geologiczne
z∏o˝a w rejonie planowanej eksploatacji,
w skali map wyrobisk górniczych, z zazna-
czeniem przewidywanych strat w zasobach
przemys∏owych i nieprzemys∏owych.”,

l) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
treÊci planu ruchu odkrywkowego zak∏adu gór-
niczego wydobywajàcego kopalin´ pospolità
sporzàdzanego w formie uproszczonej”:

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zasilanie zak∏adu górniczego i jego pod-
stawowych obiektów w energi´ elek-
trycznà.”,

— po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a w brzmieniu:

„15a. Organizacja i sposób zabezpieczenia
zak∏adu górniczego na czas wstrzyma-
nia ruchu — w przypadku eksploatacji
sezonowej.”,

— w pkt 19 ppkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) rekultywacj´ terenów po dzia∏alnoÊci
górniczej, sposób zabezpieczania obiek-
tów, urzàdzeƒ lub wyrobisk stanowià-
cych zabytki,

3) gospodark´ odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi, w tym nadk∏a-
dem, usuwanymi albo przemieszczany-
mi w zwiàzku z wydobywaniem kopalin
ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem,”,

— po pkt 19 dodaje si´ pkt 19a w brzmieniu: 

„19a. Szkolenie za∏ogi.”,

— pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Okres likwidacji zak∏adu górniczego,
w tym: terminy rozpocz´cia likwidacji
zak∏adu górniczego, rozpocz´cia likwi-
dacji poszczególnych urzàdzeƒ i obiek-
tów zak∏adu górniczego, zakoƒczenia
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eksploatacji i zakoƒczenia likwidacji za-
k∏adu górniczego oraz terminy rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia rekultywacji tere-
nów po dzia∏alnoÊci górniczej.

Wskazanie przysz∏ych u˝ytkowników te-
renów.”,

— pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Opis wp∏ywu likwidacji zak∏adu górni-
czego na Êrodowisko oraz obiekty
i urzàdzenia na powierzchni, zestawie-
nie obiektów zak∏adu górniczego
i obiektów przewidzianych do likwidacji
— wed∏ug wzoru nr 5A, oraz zestawie-
nie powierzchni terenów przewidzia-
nych do rekultywacji (uwzgl´dniajàc
numery ewidencyjne i powierzchnie
dzia∏ek) wraz z okreÊleniem sposobu
lub kierunku oraz okresu wykonywania
rekultywacji.”,

— pkt 25—27 otrzymujà brzmienie:

„25. Opis robót górniczych zwiàzanych
z koƒcowym etapem eksploatacji z∏o˝a
i likwidacjà zak∏adu górniczego.

26. Opis planowanych sposobów zabezpie-
czenia niewykorzystanej cz´Êci z∏o˝a
kopaliny oraz sposobów zabezpiecze-
nia sàsiednich z∏ó˝ kopalin.

27. Sposób likwidacji urzàdzeƒ technicz-
nych, urzàdzeƒ zak∏adu przeróbki me-
chanicznej, urzàdzeƒ transportowych
oraz zasilania zak∏adu górniczego i jego
podstawowych obiektów w energi´
elektrycznà.”,

— dodaje si´ pkt 28 w brzmieniu:

„28. Sposób zabezpieczenia dokumentacji
mierniczo-geologicznej zak∏adu górni-
czego.”,

m) w „Wykazie za∏àczników do planu ruchu spo-
rzàdzanego w formie uproszczonej”:

— pkt 5—7 otrzymujà brzmienie:

„5. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa terenu
górniczego w skali, w jakiej sporzàdzane
sà mapy wyrobisk górniczych, z uwi-
docznieniem planowanej eksploatacji,
robót likwidacyjnych oraz przewidywa-
nych zmian w odniesieniu do obiektów
budowlanych zak∏adu górniczego
w okresie obowiàzywania planu ruchu,
z zaznaczeniem zwa∏owisk mas ziem-
nych lub skalnych usuwanych albo prze-
mieszczanych w zwiàzku z wydobywa-
niem kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabia-
niem, w tym nadk∏adu i sk∏adowisk od-
padów, a tak˝e zasi´gu drgaƒ sejsmicz-
nych, udarowej fali powietrza i rozrzutu

od∏amków skalnych, z równoczesnym
oznaczeniem elementów zabezpieczenia
strefy rozrzutu od∏amków w czasie strze-
lania (w szczególnoÊci posterunki zabez-
pieczajàce, zapory, schrony, tablice
ostrzegawcze). Na mapie tej nale˝y ozna-
czyç równie˝ granice obszaru górnicze-
go, terenu górniczego i zak∏adu górnicze-
go, obiekty budowlane zak∏adu górnicze-
go oraz strefy zagro˝enia od sk∏adu ma-
teria∏ów wybuchowych. W przypadku
gdy sk∏ad materia∏ów wybuchowych zlo-
kalizowany jest poza obszarem górni-
czym, jego usytuowanie oraz strefy za-
gro˝enia nale˝y w miar´ potrzeby przed-
stawiç na odr´bnej mapie.

6. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie
mniejszej ni˝ 1:5 000 z uwidocznieniem
granic obszaru i terenu górniczego, gra-
nic udokumentowania z∏o˝a, filarów
ochronnych, zakresu planowanych na
poszczególnych poziomach robót górni-
czych, zwiàzanych z usuwaniem nadk∏a-
du i eksploatacjà z∏o˝a kopaliny g∏ównej
oraz kopalin towarzyszàcych w okresie
obowiàzywania planu ruchu, z zaznacze-
niem parcel z∏o˝a zakwalifikowanych do
przewidywanych strat w zasobach prze-
mys∏owych i nieprzemys∏owych.

7. Charakterystyczne przekroje geologicz-
ne z∏o˝a w rejonie planowanej eksplo-
atacji, w skali map wyrobisk górniczych,
z zaznaczeniem przewidywanych strat
w zasobach przemys∏owych i nieprze-
mys∏owych.”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏a-
nia wymagajàce pozwolenia wodno-
prawnego, a tak˝e decyzji w zakresie
ochrony powietrza atmosferycznego,
ochrony przed ha∏asem, ochrony po-
wierzchni ziemi oraz decyzji (zezwoleƒ
i uzgodnieƒ) dotyczàcych zasad post´-
powania z odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi usuwanymi al-
bo przemieszczanymi w zwiàzku z wy-
dobywaniem kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich
przerabianiem.”,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku rozliczeniowego do
dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do
projektu zagospodarowania z∏o˝a,
z wyjàtkiem przypadków, gdy dodatek
ten rozlicza zasoby z∏o˝a w zwiàzku
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z zaniechaniem lub zakoƒczeniem wy-
dobywania kopaliny ze z∏o˝a.”,

— dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16. Harmonogram likwidacji zak∏adu górni-
czego.”,

n) wzór nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,

o) wzór nr 2 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,

p) wzór nr 3 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia,

q) wzór nr 1A otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,

r) wzór nr 3A otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia,

s) po wzorze nr 5A dodaje si´ wzór nr 6A
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 7 do
rozporzàdzenia;

4) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) po pkt 2.14 dodaje si´ pkt 2.14a w brzmieniu:

„2.14a. Szkolenie za∏ogi.”,

b) pkt 2.36 otrzymuje brzmienie:

„2.36. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏co-
nych dzia∏alnoÊcià górniczà, w oparciu
o aktualnà map´ ewidencji gruntów, oraz
przewidywany zakres i terminy wykona-
nia prac rekultywacyjnych.”,

c) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci szczegó∏owej
planu ruchu”:

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania
wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go, a tak˝e decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed ha∏asem, ochrony powierzchni zie-
mi oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgodnieƒ)
dotyczàcych zasad post´powania z od-
padami.”,

— pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Plan zwalczania rozlewów olejowych i li-
kwidacji zagro˝eƒ dla Êrodowiska, sko-
ordynowany z Krajowym Planem Zwal-
czania Zagro˝eƒ i Zanieczyszczeƒ Ârodo-
wiska Morskiego, uzgodniony z w∏aÊci-
wym terytorialnie organem administra-
cji morskiej oraz Morskà S∏u˝bà Poszuki-
wania i Ratownictwa.”,

— pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Wykaz dotyczàcy inwentaryzacji grun-
tów przekszta∏conych dzia∏alnoÊcià gór-
niczà, w oparciu o aktualnà map´ ewi-
dencji gruntów, wraz z przewidywanym
zakresem i terminami wykonania prac
rekultywacyjnych — wed∏ug wzoru
nr 2.”,

d) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
planu ruchu zak∏adu górniczego wydobywajà-
cego kopaliny pospolite otworami wiertniczymi
sporzàdzanego w formie uproszczonej”:

— po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a. Opis sposobu zabezpieczenia wyrobi-
ska w razie ujawnienia przedmiotu
o charakterze zabytku.”,

— dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14. Szkolenie za∏ogi.”,

e) wzór nr 2 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia;

5) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia:

a) po pkt 18 dodaje si´ pkt 18a w brzmieniu: „18a.
Szkolenie za∏ogi.”,

b) w „Wykazie za∏àczników do planu ruchu zak∏a-
du wykonujàcego roboty geologiczne”:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykonanie
urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania wy-
magajàce pozwolenia wodnoprawnego,
a tak˝e decyzji w zakresie ochrony po-
wietrza atmosferycznego, ochrony przed
ha∏asem, ochrony powierzchni ziemi
oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgodnieƒ) doty-
czàcych zasad post´powania z odpadami
oraz masami ziemnymi lub skalnymi
usuwanymi albo przemieszczanymi
w zwiàzku z poszukiwaniem lub rozpo-
znawaniem z∏ó˝ kopalin wraz z ich prze-
rabianiem.”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Plan zwalczania rozlewów olejowych i li-
kwidacji zagro˝eƒ dla Êrodowiska, sko-
ordynowany z Krajowym Planem Zwal-
czania Zagro˝eƒ i Zanieczyszczeƒ Ârodo-
wiska Morskiego, uzgodniony z w∏aÊci-
wym terytorialnie organem administra-
cji morskiej oraz Morskà S∏u˝bà Poszuki-
wania i Ratownictwa.”,

c) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
planu ruchu zak∏adu wykonujàcego badania
geofizyczne wymagajàce u˝ycia materia∏ów wy-
buchowych” „Wykaz za∏àczników do planu ru-
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chu sporzàdzanego w formie uproszczonej za-
k∏adu górniczego wykonujàcego badania geofi-
zyczne wymagajàce u˝ycia materia∏ów wybu-
chowych” otrzymuje brzmienie:

„Wykaz za∏àczników do planu ruchu zak∏adu
wykonujàcego badania geofizyczne wymaga-
jàce u˝ycia materia∏ów wybuchowych

1. Schemat organizacyjny zak∏adu z okreÊle-
niem pionów i s∏u˝b technicznych oraz
z uwzgl´dnieniem wykazu stanowisk kierow-
nictwa i dozoru ruchu.

2. Odpis koncesji.

3. Mapa powierzchni z oznaczeniem profili,
z wyszczególnieniem granic istniejàcych ob-
szarów górniczych oraz lokalizacji obiektów
wymagajàcych szczególnej ochrony.

4. Dokumentacja strza∏owa lub metryka strza∏o-
wa.

5. Opis szczególnych przedsi´wzi´ç w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej.”.

§ 2. Do post´powaƒ w sprawach o zatwierdzenie
planu ruchu albo dodatku do planu ruchu, wszcz´tych
i niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

§ 3. Dostosowanie planów ruchu zak∏adów górni-
czych do przepisów rozporzàdzenia, w brzmieniu usta-
lonym niniejszym rozporzàdzeniem, nastàpi w trybie
zmiany planu ruchu w terminie do dnia 31 grud-
nia 2006 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
L. Dorn
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1378)

Za∏àcznik nr 1



Dziennik Ustaw Nr 186 — 9583 — Poz. 1378

Za∏àcznik nr 2



Dziennik Ustaw Nr 186 — 9584 — Poz. 1378

Za∏àcznik nr 3



Dziennik Ustaw Nr 186 — 9585 — Poz. 1378

Za∏àcznik nr 4



Dziennik Ustaw Nr 186 — 9586 — Poz. 1378

Za∏àcznik nr 5



Dziennik Ustaw Nr 186 — 9587 — Poz. 1378

Za∏àcznik nr 6



Dziennik Ustaw Nr 186 — 9588 — Poz. 1378

Za∏àcznik nr 7



Dziennik Ustaw Nr 186 — 9589 — Poz. 1378

Za∏àcznik nr 8


