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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç projekty zagospodarowania z∏ó˝.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
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, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Projekt zagospodarowania z∏o˝a sporzàdza
si´ dla istniejàcego lub projektowanego obszaru górni-



czego, w którym b´dzie prowadzona eksploatacja z∏o-
˝a, lub wydzielonej jego cz´Êci, przewidzianej do zago-
spodarowania w okresie wa˝noÊci koncesji.

2. Projekt zagospodarowania z∏o˝a powinien przed-
stawiaç optymalny wariant wykorzystania zasobów
z∏o˝a, z uwzgl´dnieniem geologicznych warunków je-
go wyst´powania, wymagaƒ w zakresie ochrony Êro-
dowiska, bezpieczeƒstwa powszechnego, bezpieczeƒ-
stwa ˝ycia i zdrowia ludzkiego, technicznych mo˝liwo-
Êci oraz ekonomicznych uwarunkowaƒ wydobywania
kopaliny.

3. W projekcie zagospodarowania z∏o˝a nale˝y
okreÊliç:

1) zasoby przemys∏owe b´dàce zasobami bilansowy-
mi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
równie˝ zasobami pozabilansowymi z∏o˝a lub wy-
dzielonej jego cz´Êci przewidzianej do zagospoda-
rowania, które mogà byç przedmiotem eksploata-
cji uzasadnionej technicznie i ekonomicznie przy
uwzgl´dnieniu wymagaƒ okreÊlonych w przepi-
sach prawa, w tym dotyczàcych wymagaƒ ochrony
Êrodowiska,

2) zasoby nieprzemys∏owe b´dàce cz´Êcià zasobów
bilansowych z∏o˝a niezaliczonà do zasobów prze-
mys∏owych w obszarze przewidzianym do zago-
spodarowania, których eksploatacja mo˝e staç si´
uzasadniona w wyniku zmian technicznych, ekono-
micznych lub zmian w przepisach prawa, w tym
dotyczàcych wymagaƒ ochrony Êrodowiska,

3) straty w zasobach b´dàce cz´Êcià zasobów przemy-
s∏owych i nieprzemys∏owych przewidzianà do po-
zostawienia w z∏o˝u, która na skutek zamierzonego
sposobu eksploatacji nie da si´ wyeksploatowaç
w przewidywalnej przysz∏oÊci, w sposób uzasad-
niony technicznie i ekonomicznie.

4. Udost´pnienie i wydobywanie zasobów z∏o˝a
nale˝y zaprojektowaç w sposób umo˝liwiajàcy zago-
spodarowanie w przysz∏oÊci cz´Êci z∏o˝a nieobj´tej za-
gospodarowaniem i zagospodarowanie zasobów z∏ó˝
wyst´pujàcych w jego sàsiedztwie.

5. Projekt zagospodarowania z∏o˝a powinien przed-
stawiaç sposób post´powania z odpadami powsta∏ymi
w zwiàzku z wydobywaniem kopaliny.

§ 2. 1. Projekt zagospodarowania z∏o˝a kopaliny
sporzàdza si´ w formie opisowej, graficznej i tabela-
rycznej.

2. CzeÊç opisowa projektu zagospodarowania z∏o˝a
powinna zawieraç:

1) informacje o po∏o˝eniu i granicach udokumento-
wanego z∏o˝a, wraz z charakterystykà uwarunko-
waƒ geograficznych, prawnych i ochrony Êrodowi-
ska wp∏ywajàcych na ograniczenie mo˝liwoÊci eks-
ploatacji z∏o˝a lub jego cz´Êci i na lokalizacj´ obiek-
tów zak∏adu górniczego, okreÊlenie lokalizacji
obiektów zak∏adu górniczego ograniczajàcych
mo˝liwoÊç eksploatacji,

2) okreÊlenie granic projektowanego obszaru i terenu
górniczego, uzasadnienie granic zamierzonej eks-
ploatacji, projektowane granice filarów ochron-
nych wraz z okreÊleniem warunków ich ewentual-
nej eksploatacji, okreÊlenie miejsca i sposobu udo-
st´pnienia z∏o˝a, przedstawienie sposobu i miejsca
sk∏adowania nadk∏adu, sk∏adowania odpadów gór-
niczych i przeróbczych,

3) przedstawienie proponowanych systemów eksplo-
atacji kopaliny g∏ównej i kopalin towarzyszàcych,
z uwzgl´dnieniem warunków geologiczno-górni-
czych, w szczególnoÊci hydrogeologicznych i geo-
logiczno-in˝ynierskich wraz z okreÊleniem spodzie-
wanych dop∏ywów wody, sposobów odwadniania
i jakoÊci odpompowywanej wody,

4) przedstawienie zagro˝eƒ mogàcych wp∏ynàç na
bezpieczeƒstwo eksploatacji i ochron´ zasobów
oraz sposobów przeciwdzia∏ania tym zagro˝eniom,
z uwzgl´dnieniem w zale˝noÊci od potrzeb warun-
ków gazowych i geotermalnych,

5) okreÊlenie przewidywanej wielkoÊci wydobycia ko-
palin, zamierzonego sposobu wykorzystania kopa-
liny g∏ównej, kopalin towarzyszàcych oraz odpa-
dów górniczych i przeróbczych, przedstawienie
proponowanej lub zastosowanej technologii ich
przeróbki, analiz´ mo˝liwoÊci i kierunków zbytu ko-
paliny g∏ównej, kopalin towarzyszàcych i produk-
tów ich przeróbki,

6) przedstawienie stanu Êrodowiska i sposobu jego
ochrony przed ujemnymi, bezpoÊrednimi i poÊred-
nimi skutkami eksploatacji i przeróbki kopaliny,
przedstawienie sposobu ochrony wód podziem-
nych i powierzchniowych, sposobu korzystania
z wód kopalnianych, a w szczególnoÊci post´powa-
nia z wodami nienadajàcymi si´ do wykorzystania
i wodami ska˝onymi,

7) okreÊlenie warunków wt∏aczania wód do górotwo-
ru, je˝eli w zwiàzku z wydobywaniem kopaliny ze
z∏o˝a projektuje si´ wt∏aczanie do górotworu wód
pochodzàcych z odwodnienia zak∏adu górniczego
lub wykorzystanych solanek, wód leczniczych oraz
termalnych,

8) okreÊlenie kryteriów klasyfikacji zasobów do prze-
mys∏owych lub nieprzemys∏owych przy istniejà-
cych uwarunkowaniach technicznych i ekono-
micznych, okreÊlenie sposobu ustalania i wielko-
Êci zasobów przemys∏owych i nieprzemys∏owych
wraz ze wskazaniem zakresu mo˝liwych ich
zmian, 

9) okreÊlenie rodzaju i wielkoÊci przewidywanych
strat w zasobach przemys∏owych oraz wskaênika
wykorzystania zasobów przemys∏owych z∏o˝a wraz
z uzasadnieniem,

10) okreÊlenie szczegó∏owych zasad, sposobu i zakre-
su ochrony zasobów nieprzemys∏owych oraz wa-
runków ich przeklasyfikowania do zasobów prze-
mys∏owych lub strat,
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11) okreÊlenie sposobu likwidacji zak∏adu górniczego
oraz przewidywanego sposobu rekultywacji grun-
tów i zagospodarowania terenów po dzia∏alnoÊci
górniczej,

12) charakterystyk´ warunków ekonomicznych prowa-
dzenia eksploatacji i wykorzystania z∏o˝a, a w przy-
padku gdy czynniki te decydujà o klasyfikacji zaso-
bów do przemys∏owych i nieprzemys∏owych —
przedstawienie szczegó∏owej analizy ekonomicz-
nej.

3. Cz´Êç graficzna projektu zagospodarowania z∏o-
˝a powinna zawieraç:

1) map´ (mapy) sytuacyjno-wysokoÊciowà lub mapy
wyrobisk górniczych (podziemnych, odkrywko-
wych i otworowych) z zaznaczeniem granic z∏o˝a,
granic projektowanego obszaru i terenu górnicze-
go, granic nieruchomoÊci gruntowych, do których
przys∏uguje wnioskodawcy tytu∏ prawny, obiektów
chronionych i granic proponowanych filarów
ochronnych, proponowanego miejsca lub miejsc
udost´pnienia z∏o˝a, a dla z∏ó˝ eksploatowanych
wyrobisk udost´pniajàcych i eksploatacyjnych
oraz obszarów z∏o˝a wyeksploatowanego, propo-
nowanego miejsca lub miejsc sk∏adowania nadk∏a-
du oraz odpadów górniczych i przeróbczych,

2) map´ (mapy) sytuacyjno-wysokoÊciowà po-
wierzchni z oznaczeniem przewidywanych zmian

powsta∏ych na skutek eksploatacji, oznaczeniem
stref i wielkoÊci przewidywanych deformacji tere-
nu, jego przydatnoÊci do zabudowy i zagospodaro-
wania,

3) mapy ilustrujàce klasyfikacj´ zasobów do przemy-
s∏owych, nieprzemys∏owych i strat,

4) przekroje geologiczno-górnicze zawierajàce ozna-
czenie zasobów przemys∏owych, nieprzemys∏o-
wych i strat oraz dla z∏ó˝ eksploatowanych odkryw-
kowo— profil projektowanego wyrobiska górni-
czego,

5) mapy ilustrujàce zamierzenia w zakresie korzysta-
nia ze Êrodowiska, jego przekszta∏ceƒ i ochrony
oraz inne mapy w zale˝noÊci od potrzeb.

4. Cz´Êç tabelaryczna projektu zagospodarowania
z∏o˝a powinna zawieraç tabele obliczenia zasobów
przemys∏owych i nieprzemys∏owych oraz projektowa-
nych strat wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku po-
przedzajàcego sporzàdzenie tego projektu oraz tabel´
zbiorczà wyników obliczeƒ.

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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