
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. 

Poz. 456 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych 

Na podstawie art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 196) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa nazwy, siedziby i właściwość miejscową okręgowych urzędów górniczych, utworzo-
nych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów gór-
niczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 150, poz. 986) oraz rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku (Dz. U. poz. 455): 

1) Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, dla obszaru województw: kujawsko-pomorskiego 
i pomorskiego oraz dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z siedzibą w Gliwicach, dla obszaru województwa opolskiego oraz części 
województwa śląskiego, obejmującej powiaty: częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, mysz-
kowski i tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Częstochowa, Gliwice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Świętochłowice i Zabrze; 

3) Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, dla części obszaru województwa małopolskie-
go, obejmującej gminę Libiąż w powiecie chrzanowskim i gminy: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim oraz miasto 
Oświęcim w powiecie oświęcimskim, a także dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiaty: bę-
dziński, bieruńsko-lędziński i zawierciański, miasta na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, 
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Tychy oraz gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice 
i Wilamowice w powiecie bielskim; 

4) Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach, z siedzibą w Kielcach, dla obszaru województw: łódzkiego 
i świętokrzyskiego oraz części obszaru województwa podkarpackiego, obejmującej powiat tarnobrzeski i miasto na 
prawach powiatu Tarnobrzeg; 

5) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, dla obszaru województwa małopolskiego, 
z wyłączeniem gminy Libiąż w powiecie chrzanowskim i gmin: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim oraz miasta Oświę-
cim w powiecie oświęcimskim, a także dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiaty: bielski, 
z wyłączeniem gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice i Wilamowice, i żywiecki, miasto na prawach powiatu Biel-
sko-Biała oraz gminy: Brenna i Istebna i miasta: Ustroń i Wisła w powiecie cieszyńskim; 

6) Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie, z siedzibą w Krośnie, dla obszaru województwa podkarpackiego, 
z wyłączeniem powiatu tarnobrzeskiego i miasta na prawach powiatu Tarnobrzeg; 

7) Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, dla obszaru województw: lubelskiego i podlaskiego; 

8) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, dla obszaru województw: lubuskiego, wielkopolskie-
go i zachodniopomorskiego; 

                                                           
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267). 
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9) Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, z siedzibą w Rybniku, dla części obszaru województwa śląskiego, obejmują-

cej powiaty: cieszyński, z wyłączeniem gmin: Brenna i Istebna i miast: Ustroń i Wisła, pszczyński, raciborski, ryb-
nicki i wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory; 

10) Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, dla obszaru województw: mazowieckiego 
i warmińsko-mazurskiego; 

11) Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, dla obszaru województwa dolnośląskiego. 

§ 2. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, prowadzonych 
przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, objętych właściwością miejscową Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Gdańsku, stosuje się dotychczasowe przepisy o właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych. 

2. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu przekaże Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Gdańsku akta spraw: 

1) zakończonych, które były prowadzone na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Gdańsku – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia; 

2) będących w toku w dniu wejścia w życie rozporządzenia, objętych właściwością miejscową Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Gdańsku – niezwłocznie po zakończeniu postępowania. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości 
miejscowej okręgowych urzędów górniczych (Dz. U. Nr 282, poz. 1659). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

Minister Środowiska: M.H. Grabowski 
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