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Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011  r. — Prawo geologiczne i  górnicze (Dz.  U. 
Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  rodzaje dokumentów wchodzących w skład doku-
mentacji mierniczo-geologicznej;

2)  szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, 
aktualizacji i  uzupełniania dokumentacji mierni-
czo-geologicznej;

3)  szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania 
prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporzą-
dzenia, aktualizacji i  uzupełniania dokumentacji 
mierniczo-geologicznej;

4)  sposób i tryb postępowania z dokumentacją mier-
niczo-geologiczną po likwidacji zakładu górnicze-
go, w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, 
w tym wzory dokumentów związanych z jej prze-
kazywaniem.

§ 2. Przepisy rozporządzenia dotyczące działalno-
ści w zakresie podziemnego bezzbiornikowego maga-
zynowania substancji lub podziemnego składowania 
odpadów stosuje się odpowiednio do działalności 
określonej w  art.  2 ust.  1 ustawy z  dnia 9 czerwca 
2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej 
„ustawą”.

§ 3. 1. W skład dokumentacji mierniczo-geologicz-
nej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe:

1)  dzienniki pomiarowe oraz formularze pomiarowe;

2)  szkice, w tym szkice sztygarskie;

3)  w przypadku stosowania technik informatycznych 
— zapisane na informatycznych nośnikach danych 
numeryczne szkice oraz dokumenty elektroniczne 
zawierające wyniki pomiarów.

2. W  skład dokumentacji mierniczo-geologicznej 
wchodzą następujące dokumenty obliczeniowe:

1) formularze obliczeniowe;

2)  w przypadku stosowania technik informatycznych 
— zapisane na informatycznych nośnikach danych 
dokumenty elektroniczne zawierające wyniki obli-
czeń.

3. W  skład dokumentacji mierniczo-geologicznej 
wchodzą następujące dokumenty kartograficzne 
przedstawiające aktualną sytuację geologiczną oraz 
górniczą zakładu górniczego, a także stan powierzchni 
w  granicach terenu górniczego, zwane dalej „doku-
mentami kartograficznymi”:

1) w podziemnych zakładach górniczych:

a) karta tytułowa map górniczych,

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe:

—  mapy wyrobisk górniczych,

—  mapy geologiczne:

— — przekroje geologiczne,

— — profile otworów wiertniczych,

c) mapy specjalne:

— mapy terenu przemysłowego zakładu górni-
czego,

— mapy geologiczne:

— — mapy zasobów złoża,

— — mapy strat złoża,

d)  mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w granicach terenu górniczego;

2) w odkrywkowych zakładach górniczych:

a) karta tytułowa map górniczych,

b) mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe:

— mapy wyrobisk górniczych,

— przekroje zboczy kopalń odkrywkowych,

— profile zwałowisk nadkładu,

— profile składowisk urobku,

— mapy geologiczne:

— — przekroje geologiczne,

— — profile otworów wiertniczych,

c)  mapy specjalne: mapy terenu przemysłowego 
zakładu górniczego,

d)  mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w granicach terenu górniczego;

3)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  karta tytułowa map górniczych,

b)  mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe:

— mapy otworów wiertniczych,
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej2)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. 
w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  
Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grud-
nia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 
odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego 
(dwunasta dyrektywa szczegółowa w  znaczeniu art.  16 
ust.  1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 
z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.).
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— mapy ujęć eksploatacyjnych,

— profile ujęć eksploatacyjnych,

— mapy geologiczne:

— — przekroje geologiczne,

— — profile otworów wiertniczych,

c) mapy specjalne:

—  mapy terenu przemysłowego zakładu górni-
czego,

—  mapy ewidencji gruntów w granicach zakła-
du górniczego,

—  mapy wydobycia kopaliny — w  przypadku 
zakładów górniczych wydobywających siar-
kę,

d)  mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w granicach terenu górniczego;

4)  w zakładach górniczych prowadzących działalność 
w zakresie podziemnego bezzbiornikowego maga-
zynowania substancji lub podziemnego składowa-
nia odpadów:

a)  karta tytułowa map górniczych,

b)  mapy podstawowe lub mapy przeglądowe: ma-
py wyrobisk górniczych,

c)  mapy specjalne:

—  mapy geologiczne: mapy strukturalno-tekto-
niczne,

—  mapy geologiczne: mapy hydrogeologiczne,

d)  mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w granicach terenu górniczego.

§ 4. Na karcie tytułowej map górniczych przedsta-
wia się:

1)  granice obszaru górniczego i  terenu górniczego, 
na tle mapy sytuacyjno-wysokościowej po-
wierzchni w granicach terenu górniczego;

2)  wykaz i pokrycie terenu górniczego sekcjami:

a)  map wyrobisk górniczych,

b)  map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni 
w granicach terenu górniczego;

3)  daty, w których dokonano aktualizacji i uzupełnie-
nia poszczególnych dokumentów kartograficz-
nych;

4)  linie podstawowych przekrojów geologicznych;

5)  informacje o ważniejszych wydarzeniach w histo-
rii zakładu górniczego, w szczególności zmianach 
firmy przedsiębiorcy, nazwy zakładu górniczego 
oraz łączeniu zakładów górniczych;

6)  wykaz stosowanych na mapach nienormowanych 
oznaczeń umownych.

§ 5. 1. Przedsiębiorca umieszcza informację o spo-
rządzeniu dokumentu, w tym dokumentu elektronicz-
nego, wchodzącego w skład dokumentacji mierniczo-
-geologicznej w  ewidencji dokumentacji mierniczo-
-geologicznej.

2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa się 
sygnaturę dokumentu, datę jego sporządzenia oraz 
miejsce jego przechowywania.

3. Wydruk dokumentu elektronicznego zawiera in-
formacje zgodne z oznaczeniem w ewidencji, o której 
mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Dokumentację mierniczo-geologiczną spo-
rządza się od dnia rozpoczęcia budowy zakładu górni-
czego.

2. Dokumentację mierniczo-geologiczną aktualizu-
je się i uzupełnia w trakcie rozpoznawania złoża, wzno-
szenia obiektów budowlanych zakładu górniczego, 
wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiorniko-
wego magazynowania substancji, podziemnego skła-
dowania odpadów oraz likwidacji zakładu górniczego.

3. Dokumenty wchodzące w  skład dokumentacji 
mierniczo-geologicznej sporządza się z zachowaniem:

1)  parametrów technicznych oraz warunków stoso-
wania państwowego systemu odniesień prze-
strzennych, określonych w  przepisach wydanych 
na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 
1989  r. — Prawo geodezyjne i  kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);

2)  wymagań określonych w  Polskich Normach — 
Mapy górnicze.

4. Dokumenty wchodzące w  skład dokumentacji 
mierniczo-geologicznej mogą być sporządzane w  lo-
kalnych układach geodezyjnych, jeżeli przedsiębiorca 
dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej te-
go układu do geodezyjnego układu odniesienia, będą-
cego elementem państwowego układu odniesień 
przestrzennych, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego.

5. Dokumenty kartograficzne mogą być, za zgodą 
kierownika ruchu zakładu górniczego, sporządzane 
przez przedstawienie ich treści na wspólnych podkła-
dach mapowych, z  zachowaniem wymaganych dla 
tych dokumentów dokładności i czytelności, jeżeli nie 
wpłynie to na pogorszenie stanu bezpieczeństwa ru-
chu zakładu górniczego.

§ 7. 1. Dokumenty pomiarowe oraz dokumenty ob-
liczeniowe mogą być sporządzane w  postaci doku-
mentu elektronicznego, jeżeli:

1)  zostaną zabezpieczone przed możliwością znisz-
czenia;

2)  istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian da-
nych w treści plików archiwalnych i roboczych.

2. Dokumenty kartograficzne mogą być sporządza-
ne w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli:

1)  zostaną zabezpieczone przed możliwością znisz-
czenia;

2)  istnieje możliwość weryfikacji zakresu zmian da-
nych w treści plików archiwalnych i roboczych;

3)  istnieje możliwość wydrukowania w zakładzie gór-
niczym dokumentów elektronicznych, a  w  przy-
padku braku takiej możliwości — w zakładzie gór-
niczym jest przechowywany wydrukowany kom-
plet dokumentów kartograficznych obejmujący 
ostatnią aktualizację i uzupełnienie.
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§  8.  1. Dokumenty kartograficzne sporządza się 
w następujących skalach:

1) mapy podstawowe — od 1:500 do 1:2000;

2) mapy przeglądowe — od 1:500 do 1:50 000;

3) mapy specjalne — od 1:50 do 1:25 000;

4)  mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w  granicach terenu górniczego — od 1:500  
do 1:10 000;

5)  profile otworów wiertniczych oraz przekroje zbo-
czy kopalń odkrywkowych — od 1:50 do 1:2000;

6)  przekroje geologiczne — od 1:100 do 1:50 000.

2. Skale poszczególnych dokumentów kartogra-
ficznych, o  których mowa w  ust.  1, ustala pisemnie 
kierownik ruchu zakładu górniczego.

3. Skalę, w której odwzorowuje się sytuację geolo-
giczną oraz górniczą, a także stan powierzchni w gra-
nicach terenu górniczego, ustala się w sposób zapew-
niający dokładność i  czytelność dokumentów karto-
graficznych, wymaganą dla realizacji zadań lub obo-
wiązków przedsiębiorcy.

§  9.  1. Dokumenty kartograficzne aktualizuje się 
i uzupełnia z następującą częstotliwością:

1)  w podziemnych zakładach górniczych, odkrywko-
wych zakładach górniczych oraz zakładach górni-
czych wydobywających kopaliny otworami wiert-
niczymi:

a) przekroje geologiczne — co najmniej raz na rok,

b)  profile otworów wiertniczych — w  terminie  
do 6 miesięcy od dnia zakończenia wiercenia,

c)  mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w  granicach terenu górniczego — co najmniej 
raz na 3 lata;

2) w podziemnych zakładach górniczych:

a) mapy wyrobisk górniczych:

—  w  zakładach górniczych wydobywających 
węgiel kamienny lub rudy metali — co naj-
mniej raz na 3 miesiące,

—  w zakładach górniczych wydobywających ko-
paliny inne niż węgiel kamienny lub rudy me-
tali — co najmniej raz na 6 miesięcy,

b) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata;

3) w odkrywkowych zakładach górniczych:

a) mapy wyrobisk górniczych:

—  w  zakładach górniczych wydobywających 
węgiel brunatny lub rudy siarki — co naj-
mniej raz na 6 miesięcy,

—  w zakładach górniczych wydobywających ko-
paliny inne niż węgiel brunatny lub rudy siar-
ki — co najmniej raz na rok, według stanu 
wyrobisk górniczych na dzień 31 grudnia po-
przedniego roku,

b)  przekroje zboczy kopalń odkrywkowych, profile 
zwałowisk nadkładu oraz profile składowisk 
urobku — co najmniej raz na rok,

c) mapy specjalne — co najmniej raz na 3 lata;

4)  w  zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny otworami wiertniczymi:

a)  mapy otworów wiertniczych, mapy ujęć eksplo-
atacyjnych oraz profile ujęć eksploatacyjnych — 
co najmniej raz na rok,

b)  mapy terenu przemysłowego zakładu górnicze-
go oraz mapy ewidencji gruntów w  granicach 
zakładu górniczego — co najmniej raz na 3 lata,

c)  mapy wydobycia kopaliny w  zakładach górni-
czych wydobywających siarkę — co najmniej 
raz na 6 miesięcy;

5)  w zakładach górniczych prowadzących działalność 
w zakresie podziemnego bezzbiornikowego maga-
zynowania substancji lub podziemnego składowa-
nia odpadów:

a)  mapy wyrobisk górniczych — co najmniej raz na 
3 miesiące, w  przypadku wykonywania wyro-
bisk górniczych,

b)  mapy specjalne — co najmniej raz na rok,

c)  mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w  granicach terenu górniczego — co najmniej 
raz na 3 lata.

2. Karta tytułowa map górniczych jest aktualizowa-
na i uzupełniana na bieżąco.

§ 10. Mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni 
w granicach terenu górniczego są:

1)  pozyskiwane z państwowego zasobu geodezyjne-
go i kartograficznego lub sporządzane przez osoby 
wymienione w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy;

2)  aktualizowane i uzupełniane, przez osoby wymie-
nione w art. 116 ust. 3 pkt 1 ustawy, o treści nie-
zbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu za-
kładu górniczego, zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego oraz ochrony środowiska.

§ 11. Przedstawianie w dokumentach kartograficz-
nych treści w zakresie aktualnej sytuacji geologicznej 
oraz górniczej zakładu górniczego, a  także stanu po-
wierzchni w  granicach terenu górniczego, następuje 
zgodnie:

1)  ze standardami technicznymi zakładania i  utrzy-
mywania podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegó-
łowych osnów geodezyjnych;

2)  z wymaganiami określonymi w Polskich Normach 
— Mapy górnicze.

§ 12. Szczegółowe wymagania dotyczące wykony-
wania prac geodezyjnych i geologicznych w celu spo-
rządzenia, aktualizacji i  uzupełniania dokumentacji 
mierniczo-geologicznej określa załącznik nr 1 do roz-
porządzenia.
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§ 13. Niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakła-
du górniczego przedsiębiorca:

1)  dokonuje uporządkowania dokumentacji mierni-
czo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górni-
czego;

2)  powiadamia Prezesa Wyższego Urzędu Górnicze-
go oraz właściwy organ nadzoru górniczego o za-
miarze przekazania dokumentacji mierniczo-geo-
logicznej zlikwidowanego zakładu górniczego;

3)  ustala z  Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego 
termin przejęcia dokumentacji mierniczo-geolo-
gicznej zlikwidowanego zakładu górniczego.

§ 14. 1. Czynności związane z badaniem prawidło-
wości uporządkowania oraz kompletności dokumen-
tacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu 
górniczego są wykonywane przez mierniczego górni-
czego lub geologa górniczego.

2. Uporządkowanie dokumentacji mierniczo-geo-
logicznej zlikwidowanego zakładu górniczego polega 
na:

1)  pogrupowaniu dokumentów według rodzaju;

2)  opisaniu dokumentów zgodnie z pozycjami w spi-
sach zdawczo-odbiorczych;

3)  technicznym zabezpieczeniu dokumentów przez 
ułożenie ich w  paczkach wykonanych z  materia-
łów chroniących przed uszkodzeniem;

4)  sporządzeniu spisu dokumentów ułożonych 
w paczki.

3. Paczki dokumentów opisuje się przez umiesz-
czenie na każdej paczce:

1) nazwy zakładu górniczego;

2)  sygnatury paczki według numeru spisu zdawczo-
-odbiorczego i  numerów pozycji dokumentów 
w tym spisie;

3) liczby dokumentów w paczce.

§ 15. 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego przej-
muje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwido-
wanego zakładu górniczego na podstawie protokołu 
przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej  
zlikwidowanego zakładu górniczego, zwanego dalej 
„protokołem przekazania”.

2. Wzór protokołu przekazania stanowi załącznik 
nr 2 do rozporządzenia i jest udostępniany na stronie 
internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Protokół przekazania, w  trzech egzemplarzach, 
jest przedkładany Prezesowi Wyższego Urzędu Górni-
czego przez przedsiębiorcę i podpisywany przez:

1) przedsiębiorcę;

2) właściwy organ nadzoru górniczego;

3) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 16. 1. Do protokołu przekazania dołącza się spisy 
zdawczo-odbiorcze dokumentów wchodzących 
w  skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwi-
dowanego zakładu górniczego, zwane dalej „spisami 
zdawczo-odbiorczymi”, oraz informację o  ważniej-
szych wydarzeniach w  historii zakładu górniczego, 

w  szczególności zmianach firmy przedsiębiorcy, na-
zwy zakładu górniczego oraz łączeniu zakładów górni-
czych.

2. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego stanowi za-
łącznik nr 3 do rozporządzenia i jest udostępniany na 
stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.

3. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządza się 
w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzymu-
je Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, a  drugi — 
przedsiębiorca przekazujący dokumentację mierniczo-
-geologiczną zlikwidowanego zakładu górniczego. 
W przypadku sporządzenia spisu zdawczo-odbiorcze-
go na informatycznym nośniku danych jego zapis 
przekazuje się Prezesowi Wyższego Urzędu Górnicze-
go w  formie wydruku oraz pliku danych w  formacie 
wskazanym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górni-
czego.

§  17. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego prze-
chowuje dokumenty wchodzące w skład dokumenta-
cji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu 
górniczego:

1)  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
mechanicznym w  następujących warunkach kli-
matycznych:

a) temperatura:

— poziom: 14—20 °C,

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 2 °C,

b) wilgotność względna:

— poziom: 45—60%,

— wahania w ciągu 24 godzin: ± 5%;

2)  w sposób chroniący je przed szkodliwym oddziały-
waniem światła;

3)  w sposób zapewniający możliwość ich wieczyste-
go przechowywania;

4) prowadząc ich ewidencję;

5)  w sposób umożliwiający wyszukanie i udostępnie-
nie każdego dokumentu oraz każdej informacji za-
mieszczonej w dokumencie na zasadach określo-
nych w odrębnych przepisach;

6)  zabezpieczając pomieszczenia, w  których są one 
przechowywane, przed dostępem osób nieupraw-
nionych.

§  18. Ewidencję dokumentów wchodzących 
w  skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwi-
dowanego zakładu górniczego, o której mowa w § 17 
pkt 4, stanowią:

1) spisy zdawczo-odbiorcze;

2) baza danych zawierająca spis przechowywanych 
dokumentów.

§  19. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.3)

Minister Środowiska: M. Korolec

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Gospodarki z  dnia 19 czerwca 2002  r. 
w  sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz.  U. 
Nr 92, poz. 819), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
Nr 163, poz. 981) traci moc z dniem wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia.
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Cz ce wykonywania prac geodezyjnych 

zych wykonuje si ywaj c sprawdzonych  
i zrektyfikowanych narz ci u ywa si  narz dzi posiadaj
ne 

nikach danych. 

rz cych 

cznie przez przekre
nad przekre  tre ci  tre

dza si zuj ce w geodezji zasady sporz

1.6. Zgodno ych z wiedz  techniczn

Cz

cznika stosuje si  do: 

u górniczego; 

2) sporz wysoko

iczych prowadz
cych 

dze

czego. 

 w oparciu o osnow  geodezyjn  okre  w pa

ficznego. 

cych tre ciowych powierzchni  
w granicach terenu górniczego wykonuje si

geodezyjnych. 

 zgodnie  

dotycz
nuje si  zgodnie 

z wiedz  techniczn

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 22 grudnia 2011 r. (poz. 1713)

Załącznik nr 1
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górniczego stosuje si ce rodzaju i zakresu opracowa
kartograficznych oraz czynno zuj

ci. 

 osnow  geodezyjn  na powierzchni stanowi
ograficznego. 

 osnow  geodezyjn cych punktów 
 s  niewystarczaj ce do wykonania okre

ciow  osnow  geodezyjn  na powierzchni stanowi

nego. 

ciowe wykonuje si  w nawi zaniu do istniej cych punktów wysoko ciowych 
wy
datne do nawi zania. 

 punktów wysoko ciowych do nawi nicy 
wysoko ci okre e 
przekracza : 

√
√

√
√

on

dze
no ci od oczekiwanych warto ci 

wska

 w oparciu  
 i wysoko ciow  osnow  geodezyjn

go. 

uje si
  

ci  ni enie wysoko ci  ni   

Cz

 podstaw  do sporz
niczego. S ci do: 

3) rozwi

dze  wyci gowych i transportowych. 

 geodezyjn  stanowi dne s  okre
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1) osnow ; 

2) osnow  wysoko ciow . 

 i wysoko ciow  osnow  geodezyjn
owi : 

1) osnowa podstawowa; 

3.1.4. Struktur
c pod uwag

ciowe okre
niu. 

 osnow  geodezyjn
dstawow  osnow  geodezyjn  nawi zuje si  do 

 nawi  do 
punktów podstawowej osnowy geodezyjnej innego pozio

 osnow  geodezyjn pniaj cych  
 t  nawi zuje si  do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej. 

 osnow  geodezyjn
 t  nawi zuje si

osnowy geodezyjnej. 

dów 
zania 

dne. 

 punktów geodezyjnych: 

za
nej; 

na wykonywa  punktów 

oznacza si cy ich jednoznaczn  identyfikacj . 

eprzydatno ci punktów geodezyjnych do nawi zania 
okre ci osnowy geodezyjnej wykonuje si  nawi zanie nowej 

 podstawow  osnow  geodezyjn  stanowi
pniaj cych ci

nej wykonuje si  w oparciu o sporz dzony przez 
cy wst pn

 podstawow  osnow  geodezyjn  charakteryzuje enia punktu  
M ≤ ≤ 45 cc. 
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nuje si

ci k
≤ 50 cc ≤ √

wi on

 wykonuje si ny. 

nej uznaje si
0 cc. 

nuje si
tu. 

 wi cej ni

3.1.21. Ró nice warto
runki: d ≤ 50 cc ≤ 120 cc ≤ √ on

ci ci
cza : 

rodku; 

gu wisz

ej wykonuje si   
e e  oraz z ocen ci po 

wyrównaniu. 

w operacie zawieraj

1) projekt osnowy geodezyjnej; 

w; 

wraz ze 
wyznaczenia; 

ci nawi
geodezyjnej wykonuje si cy i ponownie wyrównuje si  t  osnow . 

odstawowej osnowy geodezyjnej nawi zan  do 
 osnow  geodezyjn

zania przekraczaj  warto du redniego ich wyznaczenia. 

 osnow  geodezyjn d enia punktów  
Mp ≤ d ≤ 100 cc. 

nuje si  do punktów podstawowej 
ci. 

3.1.29. Za przydatne do nawi je si  te punkty 
a których ró

≤ 75 cc

≤ √ on
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owy geodezyjnej wykonuje si  dwukrotnie  

 osnow  geodezyjn  wykonuje si enie nowej 
ada  sporz

jektu osnowy geodezyjnej oraz wst pn ci. 

rojektuje si
ci wi ksze ni

3.1.33. Ró nice warto
ki: d ≤ 75 cc ≤ 120 cc ≤ √ on

ci ci gów jednostronnie nawi zanych (wisz ci s
ci sze ni

nej wykonuje si   
e e  i ocen

niaj dno eodezyjnej. 

waj  t  osnow ci w nawi zaniu do 
jnej. 

niu nawi zanych do niej ci

 osnow  geodezyjn d enia punktów  
Mp ≤ d ≤ 500 cc. 

 osnow  geodezyjn  tworz  pojedyncze ci zane do 
owej osnowy geodezyjnej. 

3.1.40. Za przydatne do nawi  si
których ró dnych 

≤ 400 cc; 

≤

ci 
 100 cc. 

wykonuje si
nie. Ró ≤

 ci
cza : 

gu wisz

gu wisz

gu dwustronnie nawi zanego. 

szych ni  okre
enia punktów w ci gu. 

 si
n gu nie przekracza warto √

 ci on towa ci gu nie przekracza 200 cc √
 k tów w ci gu. 
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 wysoko ciow  osnow  geodezyjn  stanowi  punkty wysoko
dn  wysoko ciow

wi zuj

ciowej wykorzystuje si  znaki wysoko

dne wysoko
 tych znaków sprawdza si

 wysoko ciow  wykonuje si ny. 

 po dwa znaki wysoko

 wysoko ciow

nicy wysoko ci wprowadza si dne poprawki wynikaj
inuj trznych. 

raj

1) sprawozdanie techniczne; 

ciowych; 

5) wykaz wysoko ci znaków z ocen dno ci; 

 usytuowania znaków wysoko ciowych. 

 wysoko ciow  wykonuje si ci  zapewniaj c  wyznaczenie wysoko ci 
≤

on

3.1.54. Ró nica wysoko ci okre
nia warunek okre ≤

on

zyjna stanowi  podstaw
czy

 wysoko ciow  osnow  geodezyjn

 wysoko ciow  osnow  geodezyjn  w drugorz

ko ciowej osnowy geodezyjnej wyznacza si
trycznej. 

wi
geodezyjnej. 

 wysoko ciow  osnow  geodezyjn  stanowi
geodezyjnej oraz inne znaki wysoko ciowe. 

ciow  osnow  geodezyjn  charakteryzuj dy wyznaczenia wysoko
tów (reperów) wynosz ce: M ≤ ≤

≤
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3.1.62. Mierniczy górniczy sporz
wysoko

cy: 

3) wysoko  znaku; 

 znaków. 

. 

3.1.64. Ci zuje si
nic wysoko e przekracza : 

h ≤ √ h ≤ √

on

 ci gu wykonuje si  dwukrotnie. Ró nica w okre
wysoko e przekracza
warto ci: d h ≤ √ on

3.1.66. Metod na stosowa
ciowej 

osnowy geodezyjnej. 

 nawi zuje si ciowych po 

e przekracza h ≤ √
h ≤ √  punktów nawi

on

 przyrostów wysoko e przekracza
ci d h ≤ √  ci on

dze
u i ustawiania wie gowej 

u prowadników naczy  wyci gowych. 

ezyjna oraz wysoko ciowa osnowa geodezyjna. 
Czynno ch oraz zadawanie  

iczych. 

 nast puj
kowych: 

niczego; 

pn ci  
w oparciu o projekt techniczny i warunki techniczne

zuje si  geodezyjn
tuacyjn  i wysoko ciow  osnow  geodezyjn
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niczych wykonuje si
2.2 ppkt 2. 

dze  wyznaczaj   
ci tego kierunku. 

i urz dze
ta owych. 

i 
okre technicznej dotycz
j  z wykonawc

cia wiercenia otworu wiertniczego oraz nadanie kier

czenie istniej

projektu technicznego dr

 znaków osiowych na 

 na 
 okre

u i ustawiania wie
u prowadników naczy  wyci gowych wykonuje si  zgodnie  

i

czych; 

dze dze  wyci

5) prowadzenia zada

 si
osnowy geodezyjne. 

je si

d

 si  zdj
pewniaj cy okre
no ci  ni wej. 

: 

dzenia naczy  wyci gowych oraz odst pów ruchowych; 
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nych; 

Cz

cznika. 

ciowej powierzchni w granicach 
terenu górniczego stosuje si nego. 

czych; 

dze

6) sporz

cznika. 

wa 
osnowa geodezyjna nawi jnej. 

no ci  

dezyjne. 

geodezyjnej poprzedza si
pn ci wraz z okre

wy. 

ci punktów nawi
ci. 

redni 
odezyjnych oraz d okre

soko ciowych osnów geodezyjnych. 

osnowy geodezyjnej charakteryzuje si enia punktu o warto
w odniesieniu do punktów nawi zania. 

no

 dostosowan
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rzez kierownika ruchu 

 powstaj

za si ci

 otworów wiertniczych okre
si

sond wi kow to   
to ci to ci  u nica 

to e przekracza  5 % jej warto
e wynosi to ci. 

 od rozpocz
wr ci  uzgodnion

to
prowadza si
i stopnia zró

to
cza to ci: 

3 to ci; 
3 to ci; 

3 to ci; 
3 to ci. 

Cz

 si

a; 

u i w górotworze; 

a; 

ciowych oraz zjawisk zachodz u i górotworze; 

6) rejestrowania oraz prognozowania zagro e  ze strony górotworu; 

a; 

8) okre cych. 

 w nawi zaniu do punktów osnowy geodezyjnej. 
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stosowuje si
in

 odkrywkow  posiadaj c
w zakresie sporz

isuje si

dat

cznie przez przekre
wotnej tre cy jej odczytanie i wpisanie nad skre  tre ci  nowego zapisu. 

dza si zuj ce w geodezji zasady sporz
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........................................................................ 

przekazuje przedsi
) 

.............................. 
(data) 

........................................................................................................................... 

du Górniczego 

zek okre

zne 
przekazuje si ). 

nikach danych 

strona przekazuj ca: 
przedsi

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

..................................................... 
(stanowisko) 

..................................................... 
(stanowisko) 

..................................................... 
(stanowisko) 

d Górniczy ..................................................... ..................................................... 
(stanowisko) 

ca: 
d Górniczy 

...................................................... 

...................................................... 

..................................................... 
(stanowisko) 

..................................................... 
(stanowisko) 

ca: 

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) ................................................... 

strona przekazuj ca: 

1) ................................................... 

2) ................................................... 

3) ................................................... 

) . 

Załącznik nr 2

WZÓR
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............................................................. 

przekazuje przedsi
) 

.............................. 
(data) 

...................................................

du Górniczego 

........................................................ 1)

....................................................................................... 2)

paczki
(teczki) 

3)

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

.......................................................... 
du Górniczego) 

.......................................................... 
(podpis przedsi

Załącznik nr 3

WZÓR



 

Dziennik Ustaw Nr 291 — 16997 — Poz. 1713

nienia: 
1) ty tekstowe. 
2)  odpowiednio: 

dowe: 

ch zwi ci

d) ochrona powierzchni: 

3) ca si




