PREZES
\XlYŻSZEG·OURZĘDU (;ĆJRNICZE(;O
Piotr Litwa
PRl0201/01021l1/115'3tf IJR,
PRl0201/01131l1/H5"S2. ISM,
PRl020 1/0 105111/HS'3~ IJP,
PRl0201/00981l1/At5"'34 IJP,

Katowice, dnia

;l~

października 20 II r.

PRl0201/0103/11/1ł5"~ł5" IJP
PRl0201/0 104/11/ fł-5'3~ IJP
PRl0201/01061l1/1lS'3'ł
IJP

PRl0201/00991l1/{ł5Sf>

IJP

Działając na podstawie pełnomocnictwa nr 79 z dnia 7 lipca 20 II r., udzielonego przez Ministra Środowiska, w związku
z § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. -Regularninpracy
Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221,
z późno zm.), a także w trybie § 12 ust. l, 4 i 5 oraz § 16 ust. 2 tej uchwały, uprzejrnie informuję, ŻJ:,na stronie internetowej
Wyższego Urzędu Górniczego (http://www.wug.gov.pllindex.php?prawo/postepowania legislacyjne) zostały umieszczone:
1) projekt r07jJ0rządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych

w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio przepisy ustawy i górnicze,

zakładów górniqych,
Prawo geologiczne

2) projekt r07jJ0rządzeniaMinistra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnk:twa i ratownk:twa górnk:zego,
3) projekt r07jJorządzeniaMinistra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górnk:4}'ch,
4) projekt r07jJ0rządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji miernk:zo-geologk:znej,
5) projekt r07jJ0rządzeniaMinistra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górnk:4}'ch,
6) projekt r07jJorządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów
górnk:4Ych,
7) projekt r07jJorządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górnk:4}'ch,

wykonującym c4Ynności inspekcyjno-technk:zne w zakładach górnk:4Ych, uprawnień do nakładania gr4Ywien w drodze
mandatu karnego,
8) projekt r07jJ0rządzeniaPrezesa Rady Ministrów zmieniającego r07jJ0rządzenie w sprawie wysokości g1"!J'wiennakładanych
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
wraz z uzasadnieniami, ocenami skutków regulacji oraz wstępnymi opiniami o zgodności projektów z prawem Unii Europejskiej. Projekty te zostaną także wkrótce umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska (http://mos.gov.pl/kategoria/2227 projekty rozporzadze!'!f) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji (w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny). Do projektów została dołączona opinia dotycząca oceny skutków regulacji, wyrażona na podstawie § 11 ust. l wymienionej uchwały, oraz stanowisko wobec tej opinii.
Wszystkie projekty zostały już poddane konsultacjom społecznym, a w dniu 31 sierpnia 2011 r. zostały uzgodnione w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Uprzejmie proszę o wyraźJ:,niestanowiska wobec tych projektów w terminie do dnia 25 października 2011 r. W przypadku
zajęcia stanowiska, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie go również za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej.
Niezajęcie stanowiska we wskazanym terminie uznam za brak zastrzeżeń wobec tych projektów.

Kontakt: Departament Prawny
wytsv:-go Urzędu Gómicv:-go
tel.: 32 736 1731,32736 1770
fax: 32 736 1748
eu@wug.gov.pl

Otrzymują;
I. Pan Waldemar PAWLAK
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
2. Pani Katarzyna HALL
Minister Edukacji Narodowej
3. Pan Jan VINCENT-ROSTOWSKI
Minister Finansów
4. Pan Cezary GRABARCZYK
Minister Infrastruktury
5. Pan Bogdan ZDROJEWSKI
Minister Kultury i Dziedzictwa

Narocbwego

6. Pani Barbara KURDYCKA
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
7. Pan Tomasz SIEMONIAK
Minister Obrony Narodowej
8. Pani Jolanta FEDAK
Minister Pracy i Polityki Społecznej
9. Pan Marek SAWICKI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10. Pani Elżbieta BIEŃKOWSKA
Minister Rozwoju Regionalnego
I I. Pan Aleksander GRAD
Minister Skarbu Państwa
12. Pan Adam GIERSZ
Minister Sportu i Turystyki
I3.

Pan Jerzy MILLER
Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

14. Pan Radosław SIKORSKI
Minister Spraw Zagranicznych
15. Pan Krzysztof KWIATKOWSKI
Minister Sprawiedliwości
16. Pan Ewa KOPACZ
Minister Zdrowia
17. Pan Michał BONI
Minister-Członek Rady Ministrów, Przewodniczący

Stałego Komitetu Rady Ministrów

18. Pan Tomasz ARABSKI
Szef Kancelarii Prezesa Rady Milistrów
19. Pani Julia PITERA
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Raly Ministrów
Pełnomocnik Rządu do spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom

w Instytucjach

Publicznych

20. Pan Adam JASSER
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Raly Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Ograniczenia

21. Pan Maciej BEREK
Prezes Rządowego Centrum Legislacji

22. Pan Michał KIELSZNIA
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

23. Pan Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
Generalny Inspektor Ochrony DanychOsobowych

24. Pan Robert DZIWIŃSKI
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

25. Pan Andrzej JAGUSIEWI~Z
Główny Inspektor Ochrony Srodowi!ka

26. Pani Anna TOMCZYK
Główny Inspektor Pracy

27. Pan Przemysław

BILIŃSKI
Główny Inspektor Sanitamy

28. Pan Wiesław LEŚNIAKIEWICZ
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

29. Pan Andrzej MATEJUK
Komendant Główny Policji

30. Pan Władysław STĘPNIAK
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
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Biurokracji

31. Pani Jolanta ORLIŃSKA
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,

Główny Geodeta Kraju

32. Pani Janina Maria POPOWSKA
Prezes Głównego Urzędu Miar
33. Pan Janusz WITKOWSKI
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
34. Pan Jacek JEZIERSKI
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
35. Pan Janusz WŁODARSKI
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
36. Pan Tomasz Henryk SCHWEITZER
Prezes Polskiego Komitetu Normaliza::yjnego
37. Pan Marcin DZIURDA
Prezes Prokuratorii Generalnej SkaJbu Państwa
38. Pan Marek WALCZAK
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
39. Pani Anna STREŻYŃSKA
Prezes Urzędu Komunikacji

Elektronicznej

40. Pani Małgorzata KRASNODĘBSKA-TOMKIEL
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
41. Pan Marek WOSZCZYK
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
42. Pan Jacek SADOWY
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
43. Pan Krzysztof BONDARYK
Szef Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

44. Pan Maciej HUNIA
Szef Agencji Wywiadu
45. Pan Paweł WOJTUNIK
Szef Centralnego BiuraAntykorupcyjnego
46. Wojewodowie

Pan Andrzej KRASZEWSKI
Minister Środowiska

GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

Warszawa, dniJq października 2011 r.

Pan
Piotr Litwa
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

w odpowiedzi na pismo z dnia 13 października
Inspektora

Ochrony

Danych

2011

Osobowych

data wpływu do Biura Generalnego

L,

17

października

2011

znak:

L,

PR/0201/0102/1I/l7591/JR;

PR/0201/0113/l1/17592/SM;

PR/0201/0105/11/17593/JP;

PR/020l/0098/l1/17594/JP;

PR/020l/0103/l1/17595/JP;

PR/0201/0104/l1/17596/JP;

PR/0201/0I06/lI/l7597/JP;

PR/201/0099/l1/l7598/JP,

przy

którym

przekazano

informację

o umieszczeniu pakietu ośmiu projektów rozporządzeń na stronie internetowej Wyższego Urzędu
Górniczego

wraz

z uzasadnieniami,

ocenami

skutków

regulacji

oraz wstępnymi

opllllaml

o zgodności projektów z prawem Unii Europejskiej, uprzejmie informuję, iż do:
1) projektu rozporządzenia
podziemnych
robót

stosuje

(rozporządzenie

Ministra

Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych

zakładów górniczych w wyrobiskach
się odpowiednio

przepisy

których do prowadzenia

ustawy - Prawo

geologiczne

w nich

i górnicze

wydawane na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r.

- Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 228, poz. 1947, z późno zm.),
2) projektu

rozporządzenia

górnictwa i ratownictwa

Ministra

Środowiska

w sprawie

kwalifikacji

w zakresie

górniczego (rozporządzenie wydawane na podstawie art. 69 ust.

1 pkt 2-5 ustawy z dnia 9 czerwca 2001

L -

Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 228,

poz. 1947, z późno zm.),

p~lo~/OfJ@11'JĄ

.2

'Y,. ?

/)~~cPS;9?

I
u-

7-:7

!;<J~

3) projektu rozporządzenia

Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów

górniczych (rozporządzenie wydawane na podstawie art. 110 ustawy z dnia

9 czerwca

2001 r. - Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 228, poz. 1947, z późno zm.),
4) projektu rozporządzenia

Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji

-geologicznej (rozporządzenie

wydawane na podstawie

mierniczo

art. 116 ust. 7 ustawy z dnia

9 czerwca 2001 r. - Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 228, poz. 1947, z późno zm.),
5) projektu

rozporządzenia

Ministra

Środowiska w sprawie zagrożeń

naturalnych

w zakładach górniczych (rozporządzenie wydawane na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2001 r. - Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr 228, poz. 1947, z późno
zm.),
6) projektu rozporządzenia

Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości

miejscowej okręgowych urzędów górniczych (rozporządzenie wydawane na podstawie
art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. - Prawo geologiczne i górnicze - Dz. U. Nr
228, poz. 1947, z późno zm.),
7) projektu rozporządzenia

zatrudnionym

w

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom

urzędach

górniczych,

wykonującym

czynności

inspekcyjno

-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego (rozporządzenie wydawane na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania

'vV

sprawach o wykroczenia, Dz. U. z 2008 r.

Nr 133, poz. 848, z późno zm.),
8) projektu

rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów

zmieniającego

rozporządzenie

w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane
rodzaje wykroczeń (rozporządzenie nowelizowane zostało wydane na podstawie art. 95 § 6
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania

w sprawach o wykroczenia,

Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późno zm.)
- z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późno zm.) nie zgłaszam uwag.
z up. Generalnego

Inspektora
Ochrony Danych Osobowych

Z-ca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa,
Legislacji i Skarg

~.~

Anna Korzecka

PREZES
WryŻSZEGO URZĘDU C;ÓRNICZEGO

Piotr Litwa

Katowice, dnia

;1ł-- listopada

2011 r.

Pani
Jolanta KOCHAŃSKA
Zastępca Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 października 2011 r., znak: ZPR-045-60/2011,

w którym zgłoszono

uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych,
uprzejmie informuję, iż uwagi te zostały uwzględnione, a projekt rozporządzenia

skierowano do kolejnego

etapu prac legislacyjnych.

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel. 327361752,
faks 32 2514884, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl

PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU CiÓRNICZEGO

Piotr Litwa

Pan
Jacek JEZIERSKI
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli
Warszawa
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W odpowiedzi na pismo z dnia 25 października 2011 r., znak: KPK/KPP 02111-086/2011,

dotyczące

projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych, uprzejmie
informuję, podzielając argumentację zamieszczoną w tym piśmie, że postulowane zmiany powinny zostać
uwzględnione m.in. w ramach prac nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostanie wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Wyodrębnienie w ramach planu ruchu zakładu górniczego - na mapach podziemnych wyrobisk górniczych oraz w zestawieniu projektowanych strat w zasobach złoża kopaliny - projektowanych strat spowodowanych niszczącą podbudową pokładów oraz odcinaniem dostępu do dróg transportowo-wentylacyjnych,
stałoby bowiem w rozbieżności z przywołanym w piśmie wnioskiem pokontrolnym, zmierzającym do eliminowania niszczącej podbudowy pokładów oraz odcinania dostępu do dróg transportowo-wentylacyjnych.
Ujęcie takiego wymogu w planie ruchu zakładu górniczego wywołałoby wręcz obowiązek projektowania
takich strat. Odpowiednie instrumenty, wykluczające możliwość zaistnienia negatywnie ocenianej praktyki,
należałoby zatem zapewnić w ramach dokumentacji prowadzenia ruchu podziemnego zakładu górniczego,
innej niż plan ruchu zakładu górniczego.
Także określenie środków bezpieczeństwa związanych z prowadzeniem robót w podebranych częściach
złoża powinno być materią przepisów powszechnie obowiązujących, a nie dokumentów sporządzanych
przez przedsiębiorcę, tym bardziej, że środki te powinny mieć charakter przekrojowy, a nie tylko związany
z gospodarką złożami kopalin. Sporządzenie jedynie informacji (wykazu) o stanie faktycznym w zakresie
podebranych części złoża stałoby ponadto w rozbieżności z istotą planu ruchu, który określa szczegółowe
przedsięwzięcia przewidziane przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel. 32736 17 52, faks 32 251 4884, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl

PREZES
\X'YŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Piotr Litwa
PR/020l/0102/11/19Qg"
IJR,
PR/020l/0113/1l/A<1!jf>5"/SM,
PR/020l/0105/1l/1~.q{!,(O
IJP,
PR/020l/0098111W3':! f$ł IJP,

PR/020l/010311l/Ą-1ąM
PR/020l/010411l/4qqg~
PR/020l/0106/11W3~~O
PR/020l/0099/1l1.łt39tł1

Katowice, dnia A11istopada

20 II r.

IJP
IJP
IJP
IJP

Pani
Janina Maria POPOWSKA
Prezes
Głównego Urzędu Miar
Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 października 2011 r., znak: BPL-024-35.1-1234IDLl11,

dotyczącego:

1) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górnic;.ych, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze,
2) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
3) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górnic;.ych,
4) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej,
5) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górnic;.ych,
6) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych
urzędów górnic;.ych,
7) projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach
górnic;.ych, wykonującym c;.ynności inspekcyjno-techniczne
w zakładach górnic;.ych, uprawnień do nakładania
gr;.ywien w drodze mandatu karnego,
8) projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości gr;.ywien
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
w którym zgłoszono konieczność zachowania spójności w oznaczeniach legalnych jednostek miar, uprzejmie informuję, iż projekty zostały poddane ponownej analizie w tym zakresie, a zgłoszone spostrzeżenie zostało w pełni uwzględnione.

Wyższy Urząd Górniczy, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
tel. 327361752,
faks 32 251 4884, e-mail: wug@wug.gov.pl, www.wug.gov.pl

PREZES
'W'YŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
Piotr Litwa

Katowice,

dnia;11-

listopada 2011 r.

PRl0201/0102111W1'9CSIJR, PRl0201/0103111/Ą<l9C9 IJP
PRl020 1/0 113/11M'3~ ~/SM, PRl020 1/0 104/11/Ąl3t;l~ o IJP
PRl0201/01OS/11/-M%'l
IJP, PRl0201/0106/11/~~9ł1
IJP
PRl020 1/0098111fA'l3QG
8 IJP, PRl020 1/0099111W:l9,.~ IJP

Pan
Dominik RADZIWIŁŁ
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Warszawa

-S
~
'*
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dotyczącego:

AKY/15516-15523,

1) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górnic'lJ'ch, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze,
2) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
3) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górnic'lJ'ch,
4) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej,
5) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górnic'lJ'ch,
6) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych
urzędów górnic'lJ'ch,
7) projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach
górnic'lJ'ch, wykonującym c'lJ'nności inspekcyjno-techniczne
w zakładach górnic'lJ'ch, uprawnień do nakładania
gr'lJ'wien w drodze mandatu karnego,
8) projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości gr'lJ'wien
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń,
uprzejmie informuję, iż zgłoszone uwagi zostały uwzględnione, przez odpowiednią zmianę ocen skutków regulacji.
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2011 r., znak: MI.3im-0260-l036I1l,

w którym

zgłoszono uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów

górniczych, uprzejmie informuję, iż uwaga ta została uwzględniona, a projekt rozporządzenia skierowano
do kolejnego etapu prac legislacyjnych.
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W nawiązaniu do pisma z dnia 25 października 2011 r., znak: DL/1377/11, dotyczącego:

1)projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych
zakładów górniczych, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,
2) projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych,
uprzejmie informuję, iż zgłoszone uwagi zostały uwzględnione, a projekty rozporządzeń zostały skierowane do kolejnego etapu prac legislacyjnych.
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W nawiązaniu do pisma z dnia 27 października 2011 r., znaki: DP-I-0232-1126/11/JP oraz DP-I-0232-1127/11/JP,
dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa
górniczego oraz projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górnic7,}'ch, uprzejmie informuję.
Zgodnie ze zgłoszoną sugestią, ponownej analizie poddano przypadki dokonywania zmiany planu ruchu w trybie
uproszczonym w zakresie dotyczącym zagrożeń naturalnych. W wyniku tej analizy uznano takie rozwiązanie za dopuszczalne i zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Zdecydowały o tym następujące argumenty:
1) wart. 108 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy przyjęto, że plan ruchu zakładu górniczego określa szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia m.in. bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym; charakterystyka zagrożeń naturalnych jest jedynie źródłem informacji, umożliwiającym określenie takich przedsięwzięć
przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu górniczego; zmiana planu ruchu w tym zakresie nie jest zatem
zmianą wspomnianych przedsięwzięć, a w konsekwencji mieści się w dopuszczalnym katalogu ujętym wart. 109
ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy;
2) jak wskazano w uzasadnieniu, wspomniana charakterystyka będzie w istocie wskazaniem zaliczenia określonej
przestrzeni w zakładzie górniczym do określonego stopnia, kategorii lub klasy zagrożenia naturalnego; wobec faktu, że rozstrzygnięcia w tym zakresie, zgodnie z art. 118 ust. 2 powołanej ustawy, podejmuje kierownik ruchu zakładu górniczego, sprzecznym z ustawą byłoby rozwiązanie, zgodnie z którym organ nadzoru górniczego dokonywałby jeszcze akceptacji, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzygnięcia podejmowanego przez inny podmiot
w oparciu o wyraźny przepis prawa.
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