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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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ w∏aÊciwoÊç rzeczowà specjali-
stycznego urz´du górniczego — Urz´du Górniczego
do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicz-
nych, którego dyrektor jest organem nadzoru górni-
czego pierwszej instancji w∏aÊciwym w sprawach
podziemnych zak∏adów górniczych w odniesieniu do:

1) górniczych wyciàgów szybowych;

2) urzàdzeƒ transportowych, których Êrodki trans-
portu poruszajà si´ po torze o nachyleniu powy˝ej
45°, w wyrobiskach górniczych;

3) szybów i szybików wraz z wyposa˝eniem;

4) centrali i dyspozytorni wraz z systemami ∏àczno-
Êci, bezpieczeƒstwa i alarmowania oraz magistral-
nymi sieciami telekomunikacyjnymi;

5) stacji wentylatorów g∏ównych;

6) urzàdzeƒ, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wysokiego i Êredniego napi´cia, zasilajàcych
obiekty, maszyny i urzàdzenia, o których mowa
w pkt 1—5.

§ 2. OkreÊla si´ w∏aÊciwoÊç rzeczowà specjali-
stycznego urz´du górniczego — Urz´du Górniczego
do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicz-
nych, którego dyrektor jest organem administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
pierwszej instancji w∏aÊciwym w sprawach podziem-
nych zak∏adów górniczych w odniesieniu do:

1) obiektów budowlanych maszyn wyciàgowych;

2) szybowych wie˝ wyciàgowych;

3) obiektów budowlanych urzàdzeƒ, o których mowa
w § 1 pkt 2;

4) budynków nadszybi;
5) wolnostojàcych budynków centrali, dyspozytorni,

systemów oraz sieci, o których mowa w § 1 pkt 4;
6) obiektów budowlanych stacji wentylatorów g∏ów-

nych;
7) obiektów budowlanych przeznaczonych dla urzà-

dzeƒ, instalacji i sieci elektroenergetycznych wyso-
kiego i Êredniego napi´cia, zasilajàcych obiekty, ma-
szyny i urzàdzenia, o których mowa w § 1 pkt 1—5.

§ 3. 1. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone decyzjà
ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia przez dyrektorów w∏aÊciwych miejscowo okr´go-
wych urz´dów górniczych, dotyczàce wymienionych
w § 1 obiektów, maszyn, urzàdzeƒ, instalacji, sieci
oraz wymienionych w § 2 obiektów budowlanych za-
k∏adu górniczego, przechodzà do w∏aÊciwoÊci dyrek-
tora Urz´du Górniczego do Badaƒ Kontrolnych Urzà-
dzeƒ Energomechanicznych.

2. Dyrektorzy w∏aÊciwych miejscowo okr´gowych
urz´dów górniczych przeka˝à dyrektorowi Urz´du
Górniczego do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energo-
mechanicznych akta spraw:
1) zakoƒczonych decyzjà ostatecznà — w terminie

3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
2) wszcz´tych i niezakoƒczonych decyzjà — nie-

zw∏ocznie po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzenia,
do których na podstawie rozporzàdzenia jest w∏aÊci-
wy dyrektor Urz´du Górniczego do Badaƒ Kontrol-
nych Urzàdzeƒ Energomechanicznych.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2009 r.3)

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie w∏aÊciwoÊci rzeczowej specjalistycznego urz´du górniczego — Urz´du Górniczego do Badaƒ
Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicznych

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i w∏aÊci-
woÊci Urz´du Górniczego do Badaƒ Kontrolnych Urzà-
dzeƒ Energomechanicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 864 oraz
z 2006 r. Nr 107, poz. 734), które na podstawie art. 17 usta-
wy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 21, poz. 125) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia.
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