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Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lu-
tego 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 i Nr 115,
poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowia-
daç projekty prac geologicznych,

2) zasady przedk∏adania do zatwierdzania projektów
prac geologicznych, których wykonywanie nie wy-
maga uzyskania koncesji.

§ 2. 1. Projekt prac geologicznych, zwany dalej
„projektem”, sk∏ada si´ z cz´Êci tekstowej i graficznej.

2. Cz´Êç tekstowà projektu stanowi opis zamierzo-
nych prac geologicznych i zwiàzanych z nimi robót
geologicznych zawierajàcy, w zale˝noÊci od celu tych
prac:

1) informacje dotyczàce lokalizacji projektowanych
prac, w tym po∏o˝enia administracyjnego,

2) omówienie wyników przeprowadzonych wczeÊniej
prac geologicznych i badaƒ geofizycznych oraz wy-
kaz wykorzystanych materia∏ów archiwalnych
wraz z ich interpretacjà oraz przedstawieniem na
mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, miejsc
wykonania tych prac i badaƒ,

3) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeolo-
gicznych w rejonie zamierzonych prac geologicz-
nych wraz z przypuszczalnymi profilami geologicz-
nymi projektowanych wyrobisk,

4) przedstawienie mo˝liwoÊci osiàgni´cia celu prac
geologicznych zawierajàce:
a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju

projektowanych wyrobisk,
b) schematycznà konstrukcj´ otworów wiertni-

czych lub innych wyrobisk,
c) wskazówki dotyczàce zamykania horyzontów

wodonoÊnych,
d) sposób i termin likwidacji wyrobisk,
e) charakterystyk´ i uzasadnienie zakresu oraz me-

tod projektowanych badaƒ geofizycznych i geo-
chemicznych oraz ich lokalizacji,

f) okreÊlenie kolejnoÊci wykonywanych robót geo-
logicznych,

g) opis opróbowania wyrobisk,
h) zakres obserwacji i badaƒ terenowych,

a w szczególnoÊci:
— obserwacji poziomów i pomiarów przep∏y-

wów wód,

— próbnych pompowaƒ,
— pomiarów temperatury i ciÊnienia w razie wy-

st´powania gazu ziemnego, ropy naftowej
lub wód,

— badaƒ i pomiarów specjalnych,
i) wyszczególnienie niezb´dnych prac geodezyj-

nych,
j) zakres badaƒ laboratoryjnych,
k) wielkoÊç dop∏ywu wód do wyrobiska lub jego

poszczególnych poziomów eksploatacyjnych,
l) jakoÊç odpompowywanej wody z wyrobiska,
m) sposób odwadniania i odprowadzania odpom-

powywanej wody z wyrobiska,

5) okreÊlenie próbek geologicznych podlegajàcych
przekazaniu w∏aÊciwemu organowi administracji
geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i termi-
nu ich przekazania,

6) okreÊlenie harmonogramu projektowanych prac
geologicznych, w tym terminów rozpocz´cia i za-
koƒczenia tych prac.

3. Cz´Êç graficzna projektu zawiera:

1) map´ topograficznà w skali co najmniej 1 :100 000
z zaznaczeniem terenu projektowanych prac geolo-
gicznych i usytuowania ich w stosunku do miejsco-
woÊci b´dàcej siedzibà gminy lub punktów geode-
zyjnych, a w zale˝noÊci od celu prac — map´ geo-
logicznà, hydrogeologicznà, geologiczno-in˝ynier-
skà, geofizycznà oraz przekrój geologiczny, je˝eli
takie dokumenty zosta∏y ju˝ sporzàdzone,

2) wskazanie lokalizacji obszaru i miejsc projektowa-
nych prac geologicznych oraz wyrobisk na mapie
sytuacyjno-wysokoÊciowej i geologicznej w odpo-
wiednio dobranej skali, nie mniejszej ni˝ 1 :50 000
oraz na przekrojach koncepcyjnych.

4. Na mapie sytuacyjno-wysokoÊciowej, o której
mowa w ust. 3 pkt 2, zaznacza si´ przebieg linii energe-
tycznych, telekomunikacyjnych, gazociàgów i innych
obiektów, ograniczajàcych wykonywanie prac geolo-
gicznych.

5. Przy sporzàdzaniu map dla projektów stosuje si´
ogólnie przyj´te dla map normy, oznaczenia i symbo-
le.

§ 3. 1. Je˝eli osiàgni´cie zamierzonego celu prac
geologicznych wymaga prowadzenia robót geologicz-
nych w kilku etapach, w projekcie szczegó∏owo okreÊla
si´ rodzaje, zakres i harmonogram prac geologicznych
oraz lokalizacj´ robót geologicznych dla etapu pierw-
szego oraz wst´pnie dla etapów kolejnych.
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2. Przed podj´ciem kolejnego etapu prac geologicz-
nych sporzàdza si´ aneks do projektu, który zatwierdza
w∏aÊciwy organ administracji geologicznej w przypad-
kach, w których jest to wymagane.

3. Aneks do projektu, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera podsumowanie wyników prac geologicznych
uzyskanych w poprzednim etapie oraz szczegó∏owe
okreÊlenie rodzaju, zakresu i harmonogramu prac geo-
logicznych, które majà byç prowadzone w kolejnym
etapie.

4. Projekt sporzàdzany w zwiàzku z wykonywaniem
prac geologicznych wymagajàcych uzyskania koncesji
okreÊla przedsi´wzi´cia niezb´dne do realizacji plano-
wanej dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà.

§ 4. Projekt sporzàdzany w zwiàzku z wykonywa-
niem prac geologicznych, do których nie stosuje si´
przepisów o planach ruchu zak∏adu górniczego, zawie-
ra, w zale˝noÊci od zakresu robót geologicznych prze-
widzianych do wykonania w tym projekcie, opis przed-

si´wzi´ç technicznych, technologicznych i organizacyj-
nych, majàcych na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa
powszechnego, bezpieczeƒstwa pracy i ochron´ Êro-
dowiska.

§ 5. 1. Projekt podpisuje osoba posiadajàca stwier-
dzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, do-
zorowania i kierowania pracami geologicznymi.

2. Projekt sporzàdzony w zwiàzku w wykonywa-
niem prac geologicznych, których wykonywanie nie
wymaga uzyskania koncesji, przedk∏ada do zatwierdze-
nia w∏aÊciwemu organowi administracji geologicznej
podmiot, który sfinansowa∏ wykonanie tego projektu.
Projekt przedk∏ada si´ w czterech egzemplarzach.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski


