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Działając na podstawie pełnomocnictwa nr 79 z dnia 7 lipca 2011 L, udzielonego prze~ Ministra Srodowiska,

w związku z § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów
(M. P. Nr 13, poz. 221, z późno zm.), oraz § 11 ust. l tej uchwały, przekazuję w załączeniu projekt rozponądzenia
Ministra Środowiska vnieniajqcego rozponądzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakladndl górniczych (w wersji
z dnia 7 czerwca 2013 r.), wraz z elementarni wymaganymi przez § 10 ust. 2, 6 i 7 tej uchwały, z uprzejmą prośbą o pilną
opinię dotyczącą Oceny Skutków Regulacji. W przypadku zajęcia stan0wiska, zwracmTIsię z uprzejmą prośbą o pJ7.esła-
nie go również za pośrednictwem faksu oraz drogą elektronicmą.

Ustalony krótki terrninjest związany z uwarunkowaniami prawnymi, Przepisy nowelizowanego rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 230),
wydanego na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21), które wejdzie w życie z dniem l lipca 2013 r., są bowiem merytorycmie powiązane
z przepisami dotyczącymi prowadzenia ruchu poszczególnych rodzajów zakładów górniczych, które zostaną wydane na
podstawie art. 120 ust. l powołmlej ustawy przez ministra właściwego do spraw gospodarki (przepisy te nie zostały jesz-
cze ogłoszone). Koniecme jest zatem zmodyfIkowanie terminu wejścia w życie większości przepisów rozporządzenia
(w celu zapewnienia wewnętrznej spójności systemu prawa) iuzależnienie tego terminu od terminu wejścia w życie prze-
pisów wydanych przez Ministra Gospodarki. Do tego czasu obowiązywałyby odpowiednie fragmenty rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r, w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841, z późno zm.), wydanego na podstawie art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 L -

Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn, zm.), obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 r.

Pragnę podkreślić, że projekt obowiązującego rozporządzenia został poddany szerokim konsultacjom społecznym,
a ze względu na przedstawione uwarunkowania konieczne było odstąpienie od konsultacji społecznych niniejszego pro-
jektu i równoczesne (przed otrzymaniem wnioskowanej opinii) jego skierowanie do uzgodnień międzyresoltowych.
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