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45
ZARZ¥DZENIE Nr 2 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie sposobu gromadzenia, archiwizowania oraz udostêpniania dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanych zak³adów górniczych przez Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) oraz art. 19 ust. 2 pkt 22
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.1 )) zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

1) statutu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego
za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu
(M. P. Nr 13, poz. 224);
2) regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca
2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2,
z póŸn. zm.2 )).

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Zarz¹dzenie okreœla sposób gromadzenia, archiwizowania oraz udostêpniania dokumentacji mierniczogeologicznej zlikwidowanych zak³adów górniczych przez
Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwane
dalej „Archiwum”.

§ 5. 1. Pomieszczenia Archiwum sk³adaj¹ siê z czêœci
biurowej oraz sk³adnicy dokumentacji mierniczo-geologicznej.
2. W czêœci biurowej Archiwum znajduj¹ siê stanowiska:

§ 2. Przepisy zarz¹dzenia nie naruszaj¹ wymagañ okreœlonych w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

1) skanowania dokumentów;
2) przetwarzania danych graficznych;
3) reprodukcji dokumentów;

§ 3. Archiwum dzia³a w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 4. Usytuowanie Archiwum w strukturze organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego okreœlaj¹ przepisy:
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz.
1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233,
poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz.
177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 50,
poz. 360.

4) obs³ugi stron.
§ 6. Pracownicy Archiwum, zatrudnieni w sk³adnicy
dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz na stanowiskach,
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 i 4, powinni posiadaæ
kwalifikacje wymagane od osób uprawnionych do sporz¹dzania dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz odpowiednie przeszkolenie do pe³nienia funkcji archiwisty.

2)

Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r.
Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 22.

Dziennik Urzêdowy Nr 8
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 104 -

Rozdzia³ 2
Gromadzenie dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanych zak³adów górniczych
§ 7. 1. Archiwum przejmuje dokumentacjê mierniczogeologiczn¹ zlikwidowanego zak³adu górniczego na podstawie protoko³u przekazania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zak³adu górniczego, zwanego dalej
„protoko³em przekazania”.
2. Dokumentacja mierniczo-geologiczna, o której mowa
w ust. 1, zawiera dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne, przedstawiaj¹ce sytuacjê górnicz¹, geologiczn¹
oraz sytuacjê powierzchni w granicach terenu górniczego.
3. Protokó³ przekazania jest przedk³adany do Wy¿szego
Urzêdu Górniczego przez przedsiêbiorcê lub jego nastêpcê
prawnego, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie
dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 92, poz. 819).
4. Wzór formularza, na którym sporz¹dza siê protokó³
przekazania, stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.
5. Protokó³ przekazania podpisuj¹ przedstawiciele:
1) przedsiêbiorcy lub jego nastêpcy prawnego;
2) Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
3) w³aœciwego miejscowo okrêgowego urzêdu górniczego.
6. Do protoko³u przekazania do³¹cza siê spis zdawczoodbiorczy dokumentów wchodz¹cych w sk³ad dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zak³adu górniczego, przekazywanych do Archiwum, zwany dalej „spisem
zdawczo-odbiorczym”.
7. Wzór formularza, na którym sporz¹dza siê spis zdawczo-odbiorczy, stanowi za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia.
§ 8. 1. Spis zdawczo-odbiorczy sporz¹dza siê w dwóch
egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla
Archiwum, a jeden dla przedsiêbiorcy lub jego nastêpcy
prawnego, przekazuj¹cego dokumentacjê mierniczo-geologiczn¹ zlikwidowanego zak³adu górniczego.
2. Do spisu zdawczo-odbiorczego do³¹cza siê informacjê
zawieraj¹c¹ podstawowe dane dotycz¹ce zmian organizacyjnych zak³adu górniczego, jakie nast¹pi³y w czasie, z którego
pochodz¹ przekazywane dokumenty.
§ 9. Czynnoœci zwi¹zane z badaniem stanu, prawid³owoœci uporz¹dkowania oraz kompletnoœci dokumentacji
mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zak³adu górniczego przeznaczonej do przekazania do Archiwum, wykonywane przez osoby posiadaj¹ce kwalifikacje mierniczego
górniczego lub geologa górniczego, które s¹ lub by³y zatrudnione przez przedsiêbiorcê lub jego nastêpcê prawnego,

Poz. 45

nastêpuj¹ przy udziale pracownika w³aœciwego okrêgowego
urzêdu górniczego.
§ 10. 1. Prawid³owe uporz¹dkowanie dokumentów przekazywanych do Archiwum polega na:
1) opisaniu dokumentów uk³adanych wewn¹trz paczek;
2) sporz¹dzeniu ewidencji dokumentów uk³adanych wewn¹trz paczek;
3) technicznym zabezpieczeniu dokumentów uk³adanych
wewn¹trz paczek;
4) uk³adaniu dokumentów wewn¹trz paczek zaopatrzonych
w etykiety z nazw¹ zak³adu górniczego oraz sygnaturami, o których mowa w ust. 2 pkt 3;
5) podziale rzeczowym paczek.
2. Opisanie dokumentów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
polega na umieszczeniu na ka¿dej paczce:
1) nazwy zak³adu górniczego;
2) tytu³u paczki;
3) sygnatury paczki, to jest numeru spisu zdawczo-odbiorczego i numeru pozycji paczki w tym spisie;
4) liczby dokumentów w paczce.
3. Sporz¹dzenie ewidencji dokumentów, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, polega na umieszczeniu ich w spisie zdawczoodbiorczym, wype³nionym pismem maszynowym lub technik¹ elektroniczn¹, w kolejnoœci zgodnej z nadanym im uk³adem; w przypadku sporz¹dzenia spisu zdawczo-odbiorczego
technik¹ elektroniczn¹, jego zapis przekazuje siê do Archiwum
w postaci wydruku i na informatycznym noœniku danych
w formacie okreœlonym przez Archiwum.
4. Techniczne zabezpieczenie dokumentów, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, polega na umieszczeniu ich w odpowiednich opakowaniach, wykonanych z materia³ów chroni¹cych przed uszkodzeniem.
§ 11. Termin przejêcia dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zak³adu górniczego ustala siê z Archiwum.
§ 12. Pracownik Archiwum oznacza przejête teczki
sygnatur¹ Archiwum.
§ 13. Archiwum powiadamia o przejêciu oraz zabezpieczeniu dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zak³adu górniczego:
1) dyrektora w³aœciwego miejscowo archiwum pañstwowego;
2) dyrektora w³aœciwego miejscowo okrêgowego urzêdu
górniczego;
3) wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w³aœciwych
ze wzglêdu na granice by³ego terenu górniczego.
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Rozdzia³ 3
Archiwizowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanych zak³adów górniczych
§ 14. Archiwum:
1) przechowuje dokumenty kartograficzne oraz inne rodzaje
dokumentacji mierniczo-geologicznej, w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniem mechanicznym, w nastêpuj¹cych warunkach klimatycznych:
a) temperatura powietrza w sk³adnicy dokumentacji
mierniczo-geologicznej w przedziale 16—18 °C,
b) wilgotnoœæ powietrza w sk³adnicy dokumentacji
mierniczo-geologicznej 50—65 %,
c) stabilnych, nie ulegaj¹cych zmianom bez wzglêdu na
porê roku;
2) chroni dokumenty wymienione w pkt 1 przed oddzia³ywaniem œwiat³a bia³ego;
3) przechowuje dokumenty elektroniczne na informatycznych noœnikach danych;
4) prowadzi ewidencjê przechowywanej dokumentacji jako
komputerow¹ bazê danych o dokumentach przechowywanych w archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;
5) zabezpiecza pomieszczenia archiwum dokumentacji
mierniczo-geologicznej przed dostêpem osób nieuprawnionych;
6) zabezpiecza system informatyczny i dane zawarte
w bazach przed nieuprawnionym dostêpem.
§ 15. Archiwum przechowuje dokumenty w systemie
umo¿liwiaj¹cym:
1) wyszukanie i udostêpnienie ka¿dego dokumentu wed³ug
ustalonych kryteriów;
2) sporz¹dzanie informacji o œrodowisku i jego ochronie,
dotycz¹cej warunków geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym.
§ 16. Prawo wstêpu do pomieszczeñ Archiwum,
w których s¹ sk³adowane dokumenty wymienione w § 14
pkt 1, posiadaj¹:
1) pracownicy Archiwum oraz ich prze³o¿eni;
2) osoby upowa¿nione do przeprowadzania kontroli Archiwum.
§ 17. 1. Pracownicy Archiwum prowadz¹ na bie¿¹co
ewidencjê Archiwum.

Poz. 45
2. Ewidencjê Archiwum stanowi¹:

1) spisy zdawczo-odbiorcze;
2) komputerowa baza danych obejmuj¹ca spis przyjêtych
dokumentów;
3) komputerowa baza danych obejmuj¹ca spis udzielonych
informacji.
3. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie komputerowej bazy danych drukuje siê co kwarta³ spis kart
informacyjnych i uwierzytelnia podpisem pracownika
Archiwum.
§ 18. Dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zak³adów górniczych zgromadzona w archiwum
dokumentacji mierniczo-geologicznej jest przechowywana
wieczyœcie.
Rozdzia³ 4
Udostêpnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanych zak³adów górniczych
§ 19. Udostêpnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak³adów górniczych nastêpuje w formie informacji o œrodowisku i jego ochronie, dotycz¹cej
warunków geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym,
zwanej dalej „informacj¹ o œrodowisku”, oraz w formie kopii
posiadanych dokumentów.
§ 20. 1. Wzór wniosku o udzielenie informacji o œrodowisku stanowi za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia.
2. Wzór wniosku o udzielenie informacji o œrodowisku
udostêpnia siê na stronie internetowej Wy¿szego Urzêdu
Górniczego (www.wug.gov.pl).
§ 21. 1. W informacji o œrodowisku wyodrêbnia siê:
1) informacje ogólne o terenie pogórniczym;
2) informacje o dokonanej dzia³alnoœci górniczej.
2. Do informacji o œrodowisku mog¹ byæ równie¿ za³¹czane kopie dokumentów kartograficznych.
3. Wzór formularza, na którym sporz¹dza siê informacjê o œrodowisku, stanowi za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.
Rozdzia³ 5
Przepis koñcowy
§ 22. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: w z. Jan Szczerbiñski
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Poz. 45
Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 2 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 17 marca 2006 r. (poz. 45)
Za³¹cznik nr 1

WZÓR

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

................................................,

pieczêæ zak³adu górniczego, którego dokumentacjê mierniczogeologiczn¹ przekazuje przedsiêbiorca lub jego nastêpca prawny

(miejscowoœæ)

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

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zak³adu górniczego
........................................................................................................................
do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
Realizuj¹c przepis § 14 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji
mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 92, poz. 819), przekazujemy dokumentacjê mierniczo-geologiczn¹ zlikwidowanego
zak³adu górniczego wraz ze spisami zdawczo-odbiorczymi w iloœci ........... sztuk.
Dokumenty tekstowe zosta³y uporz¹dkowane i spakowane w pud³a kartonowe do archiwizacji dokumentów formatu
A-4. Dokumenty kartograficzne przekazuje siê wraz z mapnikami / luzem, bez mapników*).
Dokumenty przetworzone do postaci elektronicznej przekazuje siê na noœnikach .........., w iloœci .......... szt.*) .

W przekazaniu dokumentów uczestniczyli:

przedstawiciele przedsiêbiorcy
lub jego nastêpcy prawnego

przedstawiciel
okrêgowego urzêdu górniczego

przedstawiciele
Wyższego Urzêdu Górniczego

strona odbieraj¹ca:

.......................................................
(imiê, nazwisko)

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

......................................................
(imiê, nazwisko)

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

.......................................................
(imiê, nazwisko)

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

.......................................................
(imiê, nazwisko)

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

......................................................
(imiê, nazwisko)

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

......................................................
(imiê, nazwisko)

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

strona przekazuj¹ca:

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

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

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

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

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

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

* ) niepotrzebne skreœliæ
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Poz. 45
Za³¹cznik nr 2

WZÓR

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

................................................,

pieczêæ zak³adu górniczego, którego dokumentacjê mierniczogeologiczn¹ przekazuje przedsiêbiorca lub jego nastêpca prawny

(miejscowoœæ)

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

Spis zdawczo-odbiorczy nr ..........

dokumentów wchodz¹cych w sk³ad dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanego zak³adu górniczego
........................................................................,
przekazywanych do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

rodzaj dokumentów: ........................................................................................1)
........................................................................................2)

numer
paczki
(teczki)

l.p.
dokumentu3)

opis dokumentu

skala map/nośnik

uwagi

1

2

3

4

5

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

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

(podpis odbieraj¹cego)

(podpis przekazuj¹cego)
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Objaœnienia:
1)

wpisaæ odpowiednio: dokumenty kartograficzne albo dokumenty tekstowe;

2)

wpisaæ odpowiednio:
1) w przypadku dokumentów kartograficznych:
a) podstawowe — powierzchnia,
b) podstawowe — wyrobiska górnicze,
c) podstawowe — geologia,
d) przegl¹dowe — powierzchnia,
e) przegl¹dowe — wyrobiska górnicze,
f) przegl¹dowe — geologia,
g) specjalne — powierzchnia,
h) specjalne — wyrobiska górnicze,
i) specjalne — geologia,
j) inne;
2) w przypadku dokumentów tekstowych:
a) dokumentacja prawna [zbiór aktów administracyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ zak³adu górniczego],
b) miernictwo górnicze — powierzchnia,
c) miernictwo górnicze — dó³,
d) miernictwo górnicze — budownictwo na terenie górniczym,
e) miernictwo górnicze — inne,
f) geologia górnicza — budowa górotworu,
g) geologia górnicza — hydrogeologia,
h) geologia górnicza — z³o¿e,
i) geologia górnicza — inne,
j) inne — z³o¿e,
k) inne — nie dotycz¹ce z³o¿a;

3)

liczba nie powtarzaj¹ca siê w obrêbie spisu.
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Poz. 45
Za³¹cznik nr 3

WZÓR

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

..............................................,
(miejscowoœæ)

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

(pe³na nazwa i adres wnioskodawcy)
................................................................................
(telefon/faks)

WY¯SZY URZ¥D GÓRNICZY
ARCHIWUM DOKUMENTACJI
MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ
ul. Poniatowskiego 31
40-956 Katowice

.........../ .........../ .........../ .........../ ...........

WNIOSEK
o udzielenie informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
cel informacji: .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
dla terenu (rejonu, obiektu): ..........................................................................................................
.................................................................................................................................................
po³o¿onego w miejscowoœci ..........................................., gmina ...................................................
powiat ....................................................., województwo ...........................................................
przy ulicy ............................................................................................................. nr .................
inne dane (numer ewidencyjny dzia³ki itp.): .....................................................................................
Zwiêz³y opis przedmiotowego terenu (rejonu, obiektu):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

........................................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Za³¹czniki:
1) fragment mapy topograficznej lub planu
miasta w skali ok. 1:10 000;
2) fragment mapy zasadniczej z oznaczeniem
terenu (rejonu, obiektu).
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Poz. 45
Za³¹cznik nr 4

WZÓR

WY¯SZY URZ¥D GÓRNICZY
ARCHIWUM DOKUMENTACJI
MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ
ul. Poniatowskiego 31
40-956 Katowice
AD/

Katowice, dnia .......................................................

/

................................................................................
................................................................................
................................................................................
(adresat)

Na podstawie art. 19 ust. 1 w zwi¹zku z ust. 2 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.) oraz art. 107 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), po rozpoznaniu
wniosku z dnia ................................................, znak ................................................, przesy³amy:

INFORMACJÊ
o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym
dla terenu: . ..........................................................................................................................
po³o¿onego:

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

określonego wspó³rzêdnymi: (lokalizacja wed³ug planu 1:5000)

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

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Data zakoñczenia eksploatacji: .........................................................................................................................
2. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: ......................................................................................................................
3. Nazwa przedsiêbiorcy górniczego, zak³adu górniczego: ................................................................................
4. Nazwa by³ego obszaru górniczego: ..................................................................................................................
5. Nazwa by³ego terenu górniczego: ....................................................................................................................
6. Aktualna i przewidywana ocena przydatności terenu do zabudowy, określona w prognozach zak³adu
górniczego:

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

II. DANE GEOLOGICZNE
1. Ogólna charakterystyka z³o¿a i nadk³adu:
................................................................................................................................................................................

2. Szczegó³owa charakterystyka stratygraficzno-litologiczna górotworu do g³êbokości oko³o 100 m od
powierzchni ze szczególnym uwzglêdnieniem nadk³adu:
................................................................................................................................................................................

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskoków w stropie karbonu lub na powierzchni:
................................................................................................................................................................................

4. Wystêpowanie z³ó¿ innych kopalin:
................................................................................................................................................................................
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III. DANE GÓRNICZE
1. Zak³ady górnicze, które prowadzi³y eksploatacjê w odleg³ości mniejszej od rozpatrywanego terenu ni¿
g³êbokość zalegania z³o¿a w tych obszarach:
................................................................................................................................................................................

2. Dane charakteryzuj¹ce lokalne zachowanie siê górotworu w zwi¹zku z dokonan¹ eksploatacj¹
górnicz¹:
................................................................................................................................................................................

3. Dokonana p³ytka eksploatacja i lokalizacja wyrobisk maj¹cych po³¹czenie z powierzchni¹:
................................................................................................................................................................................

4. Przebieg dokonanej eksploatacji górniczej:

pok³ad

odleg³oœć obiektu
od rejonu eksploatacji [m]

parametry eksploatacji
lata

g³ębokoœć [m]

gruboœć [m]

system eksploatacji

IV. INNE UWAGI
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Op³atê za udostêpnienie niniejszej informacji w wysokoœci ..... z³ (s³ownie: .................................... z³)
pobrano na podstawie rozporz¹dzenia ............................................................................................
............................................................................................................................................... .

........................................................................................
(podpis osoby upowa¿nionej)

Do wiadomoœci:
.................................................................................
.................................................................................

Za³¹czniki:
.................................................................................
.................................................................................
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