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RZEDU GWYZSZEGO U ORNICZEGO

Mitoslaw Koziuta
Katowice, dnia fLmarcazo'ts r.

PR.0201.1 15.2014
PR.0201.85.2014
Idz.66e5/03/2015/IP

wedlus rozdzielnika

Dzialaj4c na podstawie pelnomocnictwa nr 37 Ministra Srodowiska z dnia21 marca 2014 r. oraz $ 34,
g 36 ust. 1i g 40 ust.2 i4 uchwaly nr 190 Rady Ministr6w z dnia29 puadziemika 2013 r. - Regulamin
pracy Rady Ministr6w (M. P. po.z. 979), uprzejmie informujg o skierowaniu do konsultacji publicznych
projekt6w rozporz4dzef Ministra Srodowiska:- - 

1) zmieniaj4c ego rozporz.qdznnie w sprawie stalu adaptacyjnego i testu umiejgtnodci w toku
postgpowania w sprawie uznania lvalifikacji do wykonywania g6miczych zawod6w regulowanych
(wersja z dnia 18 lutego 2015 r.);

2) w sprawie dokumentacji miemiczo-geologicznej (wersja z dnia 10 lutego 2015 r.).
stosownie do $ 52 ust. I wyZej powolanej uchwaly, projekty zostaly w dniu 9 marca 2015 r.

udostgpnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rz4dowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rz4dowy Proces Legislacyjny.

Projekty wymienionych rozporz4dz-efi zostaly umieszczone w .qJkazie prac legislacyjnych Ministra

Srodowiska pod numerami odpowiednio: 66 i 69.
Uprzejmie proszg o zajgcie stanowiska wobec projekt6w w terminie do dnia 26 marca 2015 r.

Nieprzedstawienie stanowisia w zaproponowanym terminie zostanie \znane za rerygrccjp z jego

przedstawienia.
W przypadku zajgcia shnowisk1 zwracam sig z uprzejm4 pro6b4 o przeslanie jego tre6ci r6wnie2

faksem na nr (32) 736-17-48lub drog4 eleknoniczn4 na adres: pri@rvug'gov.pl.

4)
l'llt ]

Kgllabi DepartamentPrawny
Wlzszego UrzQdu Gomiozego
tel.: (32) 736-17-31 lub (32)736-17-70
fax: (32\7361748
e-mail: 9I!@^ug3oY.Pl

Wyhszy Urz d G6miczy, ul. Poniatorryskiego 3 I , 40-05 5 Katowice

tel.32 736 17'52, faks 32 251 48 84, e-mail: wug@wug.gov pl, www wug gov pl



Otzymuja:

1. Kopalnia Soli ,,Wieliczka" S A
sckretariat@kopalnia.pl

2. Uzdrowisko Kopalnia Soli BochniaSp.zoo
bi  ro@kotaln iasol i . t l

3. Muzeum G6rnictwa Wggla Kamiennego w Zabrzu
bhrro@muzeumsomictwa.Pl

4. Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski
stowarz.vszen ie@oodztgnja.pl

5. Stowarzyszenie Milosnik6w Zicmi Tamog6rskiej w Tamowskich G6rach
smzt@kopalniasrebra.pl
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