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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie planów ruchu zak∏adów górniczych.

Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci i treÊci
planu ruchu:
a) zak∏adu górniczego,

b) sporzàdzanego w formie uproszczonej,

c) likwidowanego zak∏adu górniczego,

d) zak∏adu prowadzàcego bezzbiornikowe magazy-
nowanie substancji w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych,

e) zak∏adu prowadzàcego sk∏adowanie odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych,

f) zak∏adu wykonujàcego roboty geologiczne,
z uwzgl´dnieniem specyfiki prowadzenia tych
prac na obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) okresy, na jakie majà byç sporzàdzane plany ruchu,

3) tryb sporzàdzania planu ruchu i jego zmiany oraz
tryb i terminy przedk∏adania planu ruchu (zmiany
planu ruchu) do zatwierdzenia.

§ 2. 1. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce planu
ruchu podziemnego zak∏adu górniczego oraz planu ru-
chu zak∏adu prowadzàcego okreÊlone roboty podziem-
ne z zastosowaniem techniki górniczej okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce planu ruchu
odkrywkowego zak∏adu górniczego, w tym, sporzàdza-
nego w formie uproszczonej, planu ruchu odkrywko-
wego zak∏adu górniczego wydobywajàcego kopalin´
pospolità, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce planu ruchu
zak∏adu górniczego wydobywajàcego kopaliny otwo-
rami wiertniczymi, w tym, sporzàdzanego w formie
uproszczonej, planu ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny pospolite otworami wiertniczy-
mi, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 

4. Szczegó∏owe wymagania dotyczàce planu ruchu
zak∏adu wykonujàcego roboty geologiczne okreÊla za-
∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia. 

§ 3. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce planu ruchu
podziemnego zak∏adu górniczego stosuje si´, w zakre-
sie okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
do planu ruchu zak∏adu prowadzàcego bezzbiornikowe
magazynowanie substancji lub sk∏adowanie odpadów
w podziemnych wyrobiskach górniczych.

§ 4. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce planu ruchu
zak∏adu górniczego wydobywajàcego kopaliny otwo-
rami wiertniczymi stosuje si´, w zakresie okreÊlonym
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, do planu ruchu
zak∏adu prowadzàcego bezzbiornikowe magazynowa-
nie substancji lub sk∏adowanie odpadów w górotwo-
rze.

§ 5. 1. Przepisy rozporzàdzenia dotyczàce treÊci pla-
nów ruchu poszczególnych rodzajów zak∏adów górni-
czych oraz zak∏adów, o których mowa w § 3 i 4, stosu-
je si´ do planów ruchu likwidowanych zak∏adów górni-
czych oraz likwidowanych zak∏adów, o których mowa
w § 3 i 4.

2. Zakres stosowania, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla:

1) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia — w odniesieniu
do likwidowanych podziemnych zak∏adów górni-
czych oraz likwidowanych zak∏adów, o których mo-
wa w § 3,

2) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia — w odniesieniu
do likwidowanych odkrywkowych zak∏adów górni-
czych,

3) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia — w odniesieniu
do likwidowanych zak∏adów górniczych wydoby-
wajàcych kopaliny otworami wiertniczymi oraz li-
kwidowanych zak∏adów, o których mowa w § 4.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe wymagania dotyczàce cz´Êci i treÊci pla-
nu ruchu zak∏adu górniczego, okresy, na jakie majà
byç sporzàdzane plany ruchu, oraz tryb ich sporzàdza-

nia i zmiany

§ 6. 1. Plan ruchu powinien zawieraç podstawowe
dane dotyczàce przedsi´biorcy i zak∏adu górniczego
oraz okreÊlaç zasady i sposób prowadzenia robót.

2. W przypadku gdy zak∏ad górniczy obejmuje wi´-
cej ni˝ jednà cz´Êç prowadzàcà samodzielnie ruch,
plan ruchu tego zak∏adu powinien byç tak sporzàdzo-
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ny, aby dane obj´te planem by∏y zestawione odr´bnie
w odniesieniu do poszczególnych cz´Êci zak∏adu górni-
czego.

§ 7. 1. Z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych
w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia, plan ruchu
zak∏adu górniczego sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:

1) podstawowej — zawierajàcej dane dotyczàce za-
k∏adu górniczego, niewymagajàce regularnych
zmian,

2) szczegó∏owej — zawierajàcej szczegó∏owe dane do-
tyczàce ruchu zak∏adu górniczego oraz informacje
dotyczàce zasad i sposobu prowadzenia robót.

2. Cz´Êç podstawowà planu ruchu sporzàdza si´ na
czas nie d∏u˝szy ni˝ okres wa˝noÊci koncesji.

3. Cz´Êç szczegó∏owà planu ruchu sporzàdza si´ na
okres trzech lat albo na ca∏y planowany okres prowa-
dzenia ruchu, je˝eli jest on krótszy.

4. Okres wa˝noÊci cz´Êci szczegó∏owej planu ruchu
mo˝e byç skrócony do jednego roku albo przed∏u˝ony
do lat pi´ciu, w trybie przewidzianym dla zmian planu
ruchu.

5. Plan ruchu w formie uproszczonej sporzàdza si´
na okres pi´ciu lat albo na ca∏y planowany okres pro-
wadzenia ruchu, je˝eli jest on krótszy. 

§ 8. 1. Sporzàdzanie planu ruchu polega na opraco-
waniu danych uj´tych w za∏àcznikach do rozporzàdze-
nia.

2. Planem ruchu powinny byç obj´te tylko te za-
gadnienia, które wyst´pujà lub mogà wyst´powaç
w zak∏adzie górniczym, dla którego sporzàdza si´ plan
ruchu.

3. Poszczególne rozdzia∏y oraz za∏àczniki do cz´Êci
podstawowej planu ruchu powinny zawieraç karty ty-
tu∏owe, a ka˝dy rozdzia∏ powinien stanowiç odr´bnà
ca∏oÊç.

§ 9. 1. Zmiany planu ruchu dokonuje si´ poprzez
dodatek do planu ruchu.

2. Dodatki do cz´Êci podstawowej planu ruchu po-
winny byç sporzàdzane w formie nowej redakcji ca∏e-
go rozdzia∏u (rozdzia∏ów) lub za∏àcznika (za∏àczników).

3. Dodatki do cz´Êci szczegó∏owej planu ruchu po-
winny byç sporzàdzane w formie nowej redakcji po-
szczególnych punktów tej cz´Êci.

4. Je˝eli zmiany dokonane w jednej cz´Êci planu ru-
chu powodujà potrzeb´ dokonania zmian w innej cz´-
Êci tego planu, zmiany te powinny byç równie˝ w niej
dokonane.

§ 10. Je˝eli w granicach obszaru górniczego sà pla-
nowane bàdê prowadzone roboty zwiàzane z poszuki-
waniem lub rozpoznawaniem z∏ó˝ kopalin lub wód

podziemnych albo je˝eli obszary górnicze sàsiadujà ze
sobà w taki sposób, ˝e eksploatacja kopalin ze wzgl´-
du na mo˝liwoÊç wzajemnego oddzia∏ywania powinna
byç prowadzona pod odpowiednimi warunkami, plan
ruchu powinien uwzgl´dniaç zachodzàce wspó∏zale˝-
noÊci oraz przewidywaç Êrodki organizacyjne, tech-
niczne i inne, niezb´dne do zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa pracy i bezpieczeƒstwa powszechnego oraz
ochrony poszczególnych z∏ó˝ kopalin i innych elemen-
tów Êrodowiska naturalnego.

§ 11. W przypadku robót planowanych do wykona-
nia na polskich obszarach morskich plan ruchu powi-
nien uwzgl´dniaç wszystkie wymagania w zakresie
ochrony Êrodowiska morskiego wynikajàce z umów
mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà.

Rozdzia∏ 3

Tryb i terminy przedk∏adania planów ruchu 
do zatwierdzenia

§ 12. 1. Plan ruchu oraz dodatek do planu ruchu
przedk∏ada si´ do zatwierdzenia organowi nadzoru
górniczego w∏aÊciwemu dla miejsca wykonywania ro-
bót obj´tych tym planem.

2. Plan ruchu oraz dodatek do planu ruchu powi-
nien byç podpisany przez przedsi´biorc´ oraz kierow-
nika ruchu zak∏adu górniczego realizujàcego ten plan.

3. Plan ruchu oraz dodatek do planu ruchu przed-
k∏ada si´ do zatwierdzenia w dwóch egzemplarzach,
z których jeden, po zatwierdzeniu, pozostaje w siedzi-
bie w∏aÊciwego organu nadzoru górniczego.

§ 13. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2, plan ruchu zak∏adu
górniczego oraz zak∏adu, o którym mowa w § 3 i 4, po-
winien byç przedstawiony do zatwierdzenia w∏aÊciwe-
mu organowi nadzoru górniczego co najmniej na trzy
miesiàce przed zamierzonym rozpocz´ciem wykony-
wania robót. 

2. Plan ruchu sporzàdzony w formie uproszczonej,
plan ruchu zak∏adu wykonujàcego roboty geologiczne,
plan ruchu likwidowanego zak∏adu górniczego oraz
plan ruchu likwidowanego zak∏adu, o którym mowa
w § 3 i 4, powinien byç przedstawiony do zatwierdze-
nia w∏aÊciwemu organowi nadzoru górniczego co naj-
mniej na 14 dni przed zamierzonym rozpocz´ciem wy-
konywania robót.

§ 14. Dodatki do planu ruchu, wraz z uzasadnie-
niem, powinny byç przedstawione w∏aÊciwemu orga-
nowi nadzoru górniczego do zatwierdzenia co najmniej
na 14 dni przed zamierzonym rozpocz´ciem wykony-
wania robót.

§ 15. W przypadkach uzasadnionych wzgl´dami
bezpieczeƒstwa powszechnego, bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy oraz bezpieczeƒstwa po˝arowego w zak∏a-
dach górniczych w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego
mo˝e skróciç terminy okreÊlone w § 13 i 14.
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§ 16. Dodatki do cz´Êci podstawowej planu ruchu
powinny byç przedstawione do zatwierdzenia w∏aÊci-
wemu organowi nadzoru górniczego, wraz z kartà tytu-
∏owà zmienionego rozdzia∏u (za∏àcznika). Na karcie tej
organ nadzoru górniczego umieszcza adnotacj´ o da-
cie i numerze decyzji zatwierdzajàcej ten dodatek.

§ 17. 1. Zatwierdzone przez organ nadzoru górni-
czego dodatki do cz´Êci podstawowej planu ruchu po-
winny byç w∏àczone do tej cz´Êci planu ruchu z równo-
czesnym wy∏àczeniem dotychczasowego rozdzia∏u (za-
∏àcznika) i odnotowaniem powy˝szego na karcie tytu-
∏owej rozdzia∏u (za∏àcznika).

2. Rozdzia∏y (za∏àczniki) cz´Êci podstawowej planu
ruchu, które zosta∏y wymienione w sposób okreÊlony
w ust. 1, powinny byç ponumerowane oraz odpowied-
nio ewidencjonowane i przechowywane u przedsi´-

biorcy przez ca∏y czas trwania ruchu zak∏adu górnicze-
go.

Rozdzia∏ 4

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 18. Uzupe∏nienie planów ruchu, w dostosowaniu
do przepisów rozporzàdzenia, nast´puje w trybie zmia-
ny planu ruchu w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 lipca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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I. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE PLANU
RUCHU PODZIEMNEGO  ZAK¸ADU GÓRNICZEGO

1. Cz´Êç podstawowa planu ruchu

Rozdzia∏ I

1.1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zak∏adu gór-
niczego oraz przedsi´biorcy.

1.2. Wskaêniki charakteryzujàce zak∏ad górniczy —
wed∏ug wzoru nr 1.

Rozdzia∏ II

1.3. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydroge-
ologiczna z∏o˝a.

Rozdzia∏ III

1.4. Ogólna charakterystyka zagro˝eƒ naturalnych
wyst´pujàcych w zak∏adzie górniczym.

Rozdzia∏ IV

1.5. Prognoza wp∏ywu dzia∏alnoÊci górniczej na
przeobra˝enia w Êrodowisku. Przewidywany wp∏yw
eksploatacji górniczej na powierzchni´ w ca∏ym okre-
sie prowadzenia ruchu zak∏adu górniczego.

1.6. Zasady post´powania ze ska∏à p∏onnà i odpa-
dami.

Rozdzia∏ V

1.7. Podstawowe obiekty i urzàdzenia zak∏adu gór-
niczego — krótki opis, charakterystyka i dane technicz-
ne. Sk∏ady materia∏ów wybuchowych — typ sk∏adów,
ich lokalizacja, pojemnoÊç i sposób przewietrzania.

1.8. Zestawienie danych technicznych i parame-
trów ruchu urzàdzeƒ wyciàgowych w szybach i szybi-
kach oraz stacji wentylatorów g∏ównych — wed∏ug
wzorów nr 2 i 3.

A. W planie ruchu l ikwidowanego podziem-
nego zak∏adu górniczego nale˝y dodatko-
wo wprowadziç rozdzia∏y VI—IX obejmujà-
ce nast´pujàce zagadnienia:

Rozdzia∏ VI

1.9. Okres likwidacji zak∏adu górniczego, w tym:
terminy rozpocz´cia likwidacji, zakoƒczenia eksploata-
cji, likwidacji urzàdzeƒ i obiektów oraz zakoƒczenia li-
kwidacji zak∏adu górniczego.

Rozdzia∏ VII

1.10. Ogólne zmiany warunków hydrogeologicz-
nych przewidywanych w procesie likwidacji,
z uwzgl´dnieniem wp∏ywów na sàsiednie zak∏ady gór-

nicze oraz na wody podziemne i powierzchniowe,
w tym uj´cia wód pitnych.

1.11. Gospodarka wodno-Êciekowa i ogólne zamie-
rzenia w tym zakresie w zwiàzku z likwidacjà zak∏adu
górniczego — wed∏ug wzoru nr 4.

1.12. Bilans odpadów i sposób post´powania z ni-
mi.

Rozdzia∏ VIII

1.13. Wp∏yw likwidacji zak∏adu górniczego na Êro-
dowisko oraz znajdujàce si´ na powierzchni obiekty
i urzàdzenia.

Rozdzia∏ IX

1.14. Sposób likwidacji wyrobisk, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem przewidywanego zakresu zastosowa-
nia podsadzki.

1.15. Sposób likwidacji szybów. 

B. W planie ruchu zak∏adu prowadzàcego bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji
lub sk∏adowanie odpadów w podziemnych
wyrobiskach górniczych, oprócz postano-
wieƒ zawartych w punktach 1.1,  1.2,  1.3,
1.4,  1.7 i 1.8,  dodatkowo nale˝y wprowa-
dziç rozdzia∏y X—XIII  obejmujàce nast´pu-
jàce zagadnienia:

Rozdzia∏ X

1.16. Przestrzeƒ bezzbiornikowego magazynowa-
nia substancji lub sk∏adowania odpadów zgodnie
z udzielonà koncesjà.

1.17. Charakterystyka zak∏adu górniczego, którego
wyrobiska b´dà wykorzystywane jako magazyn lub
sk∏adowisko podziemne:

1) przedsi´biorca, zak∏ad górniczy,

2) adres i dane teleadresowe,

3) nazwa obszaru górniczego, rodzaj kopaliny,

4) stan zagospodarowania z∏o˝a (z∏o˝e eksploatowa-
ne, zak∏ad górniczy w likwidacji, data zakoƒczenia
likwidacji),

5) gospodarka wodami kopalnianymi.

Rozdzia∏ XI

1.18. Metody bezzbiornikowego magazynowania
substancji lub sk∏adowania odpadów.

1.19. Termin rozpocz´cia magazynowania lub sk∏a-
dowania, przewidywany termin zamkni´cia magazynu
lub sk∏adowiska podziemnego.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. (poz. 840)

Za∏àcznik nr 1
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1.20. Opis zagospodarowania powierzchni terenu
w granicach obj´tych koncesjà na bezzbiornikowe ma-
gazynowanie substancji lub sk∏adowanie odpadów
w zasi´gu oddzia∏ywania magazynu lub sk∏adowiska
podziemnego.

Rozdzia∏ XII

1.21. Charakterystyka geologiczna, hydrogeolo-
giczna i geologiczno-in˝ynierska górotworu w prze-
strzeni obj´tej magazynowaniem substancji lub sk∏a-
dowaniem odpadów.

Rozdzia∏ XIII

1.22. ZawartoÊç zwiàzków chemicznych szkodli-
wych dla Êrodowiska i zdrowia ludzi w magazynowa-
nych substancjach lub sk∏adowanych odpadach oraz
ich w∏asnoÊci. 

1.23. Ocena przewidywanego wp∏ywu magazynu
lub sk∏adowiska podziemnego na Êrodowisko.

1.24. Przedsi´wzi´cia dla ochrony Êrodowiska.

Wykaz za∏àczników 
do cz´Êci podstawowej planu ruchu

1. Schemat organizacyjny zak∏adu górniczego
z okreÊleniem pionów i s∏u˝b technicznych oraz stano-
wisk kierownictwa i dozoru ruchu.

2. Odpis koncesji na wydobywanie kopaliny.

3. Odpis zawiadomienia organu administracji geo-
logicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji geo-
logicznych lub ich zmian. 

4. Odpis zawiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do projektu zago-
spodarowania z∏o˝a.

5. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa w skali nie
mniejszej ni˝ 1:10 000, z uwidocznieniem sytuacji po-
wierzchni w granicach terenu górniczego, z odwzoro-
waniem granic obszaru górniczego i zaznaczeniem po-
wierzchniowych obiektów budowlanych   zak∏adu gór-
niczego oraz granic obiektów lub obszarów, dla któ-
rych wyznaczone zosta∏y filary ochronne.

6. Podstawowe przekroje geologiczne przez z∏o˝e.

7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na szczegól-
ne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa
wodnego i decyzji w zakresie ochrony powietrza at-
mosferycznego, ochrony przed ha∏asem, ochrony
gruntów rolnych i leÊnych oraz decyzji (zezwoleƒ,
uzgodnieƒ) dotyczàcych zasad post´powania z odpa-
dami zak∏adu górniczego.

8. Schemat ideowy zasilania rurociàgów przeciw-
po˝arowych, zbiorniki wodne g∏ówne i rezerwowe oraz
g∏ówne rurociàgi w szybach.

A. Do planu ruchu l ikwidowanego podziem-
nego zak∏adu górniczego nale˝y dodatko-
wo za∏àczyç:

9. Odpis zawiadomienia organu administracji geo-
logicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku rozlicze-
niowego do dokumentacji geologicznej. Odpis zawia-
domienia organu koncesyjnego o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku do projektu zagospodarowania z∏o˝a.

10. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏conych
wp∏ywem dzia∏alnoÊci górniczej oraz przewidywany
zakres i terminy wykonania prac rekultywacyjnych —
wed∏ug wzoru nr 5.

11. Harmonogram likwidacji zak∏adu górniczego.

12. Odpis zawiadomienia organu administracji
geologicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji
hydrogeologicznej.

B. Do planu ruchu zak∏adu prowadzàcego
bezzbiornikowe magazynowanie substan-
cj i  lub sk∏adowanie odpadów w podziem-
nych wyrobiskach górniczych, oprócz za-
∏àczników nr 1,  6,  7 i 8,  nale˝y dodatkowo
za∏àczyç:

13. Odpis koncesji na bezzbiornikowe magazyno-
wanie substancji lub sk∏adowanie odpadów w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych.

14. Odpis zawiadomienia organu administracji
geologicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji
hydrogeologicznej okreÊlajàcej warunki hydrogeolo-
giczne w zwiàzku z bezzbiornikowym magazynowa-
niem substancji lub sk∏adowaniem odpadów w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych. 

15. Odpis zawiadomienia organu administracji
geologicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji
geologiczno-in˝ynierskiej sporzàdzonej dla magazyno-
wania substancji lub sk∏adowania odpadów.

16. Map´ sytuacyjno-wysokoÊciowà w skali nie
mniejszej ni˝ 1:10 000, z uwidocznieniem sytuacji po-
wierzchni w granicach mo˝liwego zasi´gu wp∏ywu ma-
gazynu lub sk∏adowiska, z zaznaczeniem granic prze-
strzeni magazynowania substancji lub sk∏adowania
odpadów okreÊlonych w koncesji, lokalizacj´ obiektów
zak∏adu, dróg transportu substancji lub odpadów, szy-
bów i miejsc udost´pnienia magazynu lub sk∏adowiska
z powierzchni, uj´ç wód podziemnych i powierzchnio-
wych.

2. Cz´Êç szczegó∏owa planu ruchu

2.1. OkreÊlenie tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci,
na której przedsi´biorca zamierza prowadziç prace ma-
jàce na celu wydobywanie kopaliny.

2.2. Zakres wykorzystania zasobów z∏o˝a w okresie
wa˝noÊci planu ruchu w nawiàzaniu do projektu zago-
spodarowania z∏o˝a.

2.3. Zasoby kopalin towarzyszàcych okreÊlone
w dokumentacji geologicznej. W przypadku ich pozy-
skiwania, nale˝y podaç zakres i cz´stotliwoÊç pomia-
rów parametrów z∏o˝owych oraz warunki eksploatacji.

2.4. Opis partii pok∏adów lub z∏o˝a, w których majà
byç prowadzone roboty górnicze, z zestawieniem ro-
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bót eksploatacyjnych — tabelarycznie wed∏ug wzoru
nr 1A. W razie koniecznoÊci nale˝y zamieÊciç uzupe∏-
nienie tabeli w formie opisowej.

2.5. Podsadzka:

1) zakres stosowania poszczególnych rodzajów pod-
sadzki,

2) stosowane technologie podsadzania, zasadnicze
parametry techniczne i eksploatacyjne instalacji
i urzàdzeƒ podsadzkowych,

3) jakoÊç podsadzki,

4) sposób przygotowania,

5) sposób odprowadzania i oczyszczania wody pod-
sadzkowej,

6) lokalizacja, iloÊç i pojemnoÊç osadników polowych,

7) wykorzystanie odpadów.

2.6. Planowane wyrobiska udost´pniajàce i g∏ówne
wyrobiska przygotowawcze — wed∏ug wzoru nr 2A.

Wyszczególnienie:

1) szyby i szybiki,

2) chodniki podstawowe na poziomach,

3) g∏ówne upadowe,

4) przekopy i inne wyrobiska kamienne.

W odniesieniu do z∏ó˝ (pok∏adów) zagro˝onych tàpa-
niami nale˝y ujàç ca∏y zakres robót przygotowaw-
czych.

2.7. Przewidywane roboty geologiczne prowadzo-
ne z powierzchni i wyrobisk górniczych, z podaniem ce-
lu i techniki robót wiertniczych.

2.8. Przewidywane roboty wiertnicze dla celów
technologicznych.

2.9. Przewidywane roboty remontowe g∏ównych
wyrobisk górniczych.

2.10. Projektowane zmiany w podstawowych
obiektach i urzàdzeniach zak∏adu górniczego (budowa
nowych, przebudowa, rozbudowa lub likwidacja) —
wed∏ug wzoru nr 3A. Programy remontów kapitalnych
i modernizacji w odniesieniu do podstawowych obiek-
tów i urzàdzeƒ zak∏adu górniczego z podaniem zakresu
i planu naprawy oraz planu modernizacji.

2.11. Charakterystyka terenu zak∏adu górniczego
z okreÊleniem obiektów budowlanych zak∏adu górni-
czego.

2.12. Projektowane roboty w zakresie budowy no-
wych, przebudowy, rozbudowy, remontu, monta˝u
i rozbiórki obiektów budowlanych zak∏adu górniczego
— wed∏ug wzoru nr 4A.

2.13. Przewietrzanie:

1) sposoby regulacji grupowych i rejonowych pràdów
powietrza, po∏àczenia pomi´dzy pràdami powie-
trza doprowadzanym od szybu wdechowego a od-
prowadzanym do szybu wydechowego oraz pod-
sieciami wentylacyjnymi i ich zabezpieczenia,

2) rejony przewietrzane pràdem powietrza sprowa-
dzanym na upad, wyrobiska przewietrzane na
upad, zastosowane Êrodki bezpieczeƒstwa — nale-
˝y powo∏aç si´ na posiadane zezwolenia,

3) otwory równoznaczne podsieci wentylacyjnych
oraz otwory równoznaczne dla optymalnej pracy
wentylatorów g∏ównego przewietrzania,

4) harmonogram niezb´dnych robót zwiàzanych ze
zmianami w sieci wentylacyjnej,

5) po∏àczenie wentylacyjne z sàsiednimi zak∏adami
górniczymi — nale˝y powo∏aç si´ na posiadane ze-
zwolenia i terminy ich wa˝noÊci. 

2.14. Zagro˝enie metanowe:

1) zaliczenie z∏ó˝ (pok∏adów) lub ich cz´Êci do poszcze-
gólnych kategorii zagro˝enia metanowego,

2) metanonoÊnoÊç w pok∏adach lub ich cz´Êciach,
a w odniesieniu do zak∏adów górniczych wydoby-
wajàcych sól — gazonoÊnoÊç z∏o˝a lub jego cz´Êci,

3) przewidywane kszta∏towanie si´ zagro˝enia meta-
nowego w miar´ rozwoju eksploatacji,

4) metanowoÊç bezwzgl´dna zak∏adu górniczego.

2.15. Zagro˝enie wyrzutami gazów i ska∏:

1) zaliczenie z∏ó˝ (pok∏adów) lub ich cz´Êci do odpo-
wiednich kategorii zagro˝enia wyrzutami gazów
i ska∏,

2) sposób wykonywania robót strza∏owych.

2.16. Zagro˝enie wybuchem py∏u w´glowego:

Zestawienie pok∏adów lub ich cz´Êci albo wyrobisk
lub ich cz´Êci zaliczonych do odpowiednich klas zagro-
˝enia wybuchem py∏u w´glowego.

2.17. Zagro˝enie po˝arowe:

1) ocena zagro˝enia po˝arowego oddzia∏ów wydo-
bywczych,

2) zestawienie pól po˝arowych z podaniem po-
wierzchni w m2 otamowanych zasobów w tonach
i daty powstania pola,

3) plan likwidacji pól po˝arowych.

2.18. Zagro˝enie tàpaniami:

1) zaliczenie z∏ó˝ (pok∏adów) lub ich cz´Êci do odpo-
wiednich stopni zagro˝enia tàpaniami,

2) przewidywane kszta∏towanie si´ stanu zagro˝enia
tàpaniami w miar´ rozwoju robót górniczych,
z uwzgl´dnieniem zasz∏oÊci eksploatacyjnych.

2.19. Zagro˝enie wodne i warunki hydrogeologicz-
ne:

1) zaliczenie z∏o˝a lub jego cz´Êci do odpowiednich
stopni zagro˝enia wodnego,

2) wody opadowe, zbiorniki wodne powierzchniowe
i podziemne zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu ruchu za-
k∏adu górniczego,

3) zestawienie zbiorników wodnych — wed∏ug wzoru
nr 5A,
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4) przewidywane kszta∏towanie si´ zagro˝enia wod-
nego, z uwzgl´dnieniem zagro˝eƒ zwiàzanych
z odprowadzaniem wód podsadzkowych oraz ze
strony szybów i otworów wiertniczych,

5) przewidywane kszta∏towanie si´ zagro˝enia wod-
nego ze strony wód powodziowych dla zak∏adu
górniczego, sposoby zabezpieczenia obiektów
i wyrobisk górniczych przed skutkami powodzi.

2.20. Zagro˝enie radiacyjne naturalnymi substan-
cjami promieniotwórczymi:

Opis wyst´pujàcego zagro˝enia radiacyjnego natu-
ralnymi substancjami promieniotwórczymi.

2.21. Zagro˝enie dzia∏aniem py∏ów szkodliwych dla
zdrowia:

Opis wyst´pujàcego zagro˝enia dzia∏aniem py∏ów
szkodliwych dla zdrowia.

2.22. Zespo∏y do spraw rozpoznawania i zwalczania
poszczególnych zagro˝eƒ naturalnych.

2.23. Technika robót strza∏owych:

1) metody wykonywania robót strza∏owych,

2) roboty strza∏owe, wykonywane na podstawie
udzielonych specjalnych zezwoleƒ,

3) organizacja s∏u˝by strza∏owej.

2.24. Pok∏ady podebrane:

1) wykaz podebranych cz´Êci z∏o˝a, w których prowa-
dzi si´ roboty, z podaniem stosownych Êrodków
bezpieczeƒstwa,

2) cz´Êci z∏o˝a (pok∏adu), które majà byç podebrane,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem skutków pode-
brania.

2.25. WielkoÊç i uzasadnienie strat z∏o˝owych dla
poszczególnych kopalin, pok∏adów i systemów eksplo-
atacji — zestawienie, odpowiednio, wed∏ug wzorów
nr 6A, 7A i 8A.

2.26. Ochrona Êrodowiska wraz z obiektami bu-
dowlanymi. Zamierzenia w zakresie zapobiegania
i ograniczania szkód.

W szczególnoÊci nale˝y uwzgl´dniç:

1) rygory eksploatacji z∏o˝a pod oznaczonymi dobra-
mi wymagajàcymi ochrony — Êrodki profilaktyki
górniczej i budowlanej, koordynacj´ robót górni-
czych i zapobiegawczo-naprawczych, obserwacje
obiektów budowlanych, geodezyjne, geofizyczne
i inne pomiary wskaêników deformacji oraz para-
metrów drgaƒ pod∏o˝a powodowanych dzia∏alno-
Êcià górniczà, 

2) charakterystyk´ zagospodarowania powierzchni te-
renu górniczego w granicach zasi´gu wp∏ywów
projektowanej eksploatacji, wykorzystujàc do tego
wyniki inwentaryzacji, oraz zestawienie obiektów
budowlanych — wed∏ug wzoru nr 10A,

3) prognoz´ wp∏ywu dzia∏alnoÊci górniczej na prze-
obra˝enia Êrodowiska zw∏aszcza w zakresie:

a) deformacji ciàg∏ych,
b) deformacji nieciàg∏ych,
c) drgaƒ gruntu,
d) szkód w obiektach budowlanych,
e) szkód w obiektach gospodarki wodnej,
f) zalewisk terenowych i podtopieƒ gruntu,

4) ustalenia sposobu przeciwdzia∏ania i usuwania
skutków eksploatacji, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem ochrony u˝ytków rolnych i leÊnych oraz
obiektów powierzchniowych i infrastruktury tech-
nicznej, jak równie˝ rekultywacji terenów prze-
kszta∏conych w wyniku dzia∏alnoÊci górniczej,

5) gospodark´ odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi,

6) gospodark´ wodno-Êciekowà, w tym zapotrzebo-
wanie, doprowadzenie, odprowadzenie, oczysz-
czanie i wykorzystanie wód (Êrodki techniczne, bi-
lans, podstawy prawne),

7) ochron´ powietrza przed zanieczyszczeniem (urzà-
dzenia ochrony powietrza, ich stan techniczny, za-
mierzenia w zakresie ograniczenia emisji zorgani-
zowanej i niezorganizowanej),

8) ochron´ przed ha∏asem i wibracjami przenikajàcy-
mi do Êrodowiska, urzàdzenia ochronne i ich stan
techniczny, zamierzenia w zakresie ograniczenia
ha∏asu, wibracji i zapylenia przenikajàcych do Êro-
dowiska,

9) czynniki majàce wp∏yw na Êrodowisko, w szczegól-
noÊci:
a) substancje toksyczne,
b) êród∏a promieniowania jonizujàcego (naturalne

i sztuczne).
WielkoÊç, wyst´powanie oraz Êrodki zmierzajàce
do zwalczania.

2.27. Czynniki szkodliwe dla Êrodowiska pracy: mi-
kroklimat, ha∏as, drgania i wibracje, substancje tok-
syczne i zamkni´te êród∏a promieniowania — rodzaj
êród∏a i miejsce wyst´powania.

A. W planie ruchu l ikwidowanego zak∏adu
górniczego pominàç nale˝y zagadnienia
uj´te w punktach 2.2,  2.3,  2.4,  2.6,  2.7,
2.10, 2.14, 2.18, 2.24, 2.25, 2.26, a dodat-
kowo uwzgl´dniç:

2.28. Rozliczenie zasobów w nawiàzaniu do doku-
mentacji geologicznej i projektu zagospodarowania
z∏o˝a.

2.29. WielkoÊç strat z∏o˝owych dla poszczególnych
kopalin (pok∏adów) i ca∏ego z∏o˝a wed∏ug stanu na ko-
niec okresu eksploatacji — zestawienie wed∏ug wzoru
nr 9A.

2.30. Przewidywane zmiany charakteru i kolejnoÊci
likwidacji podstawowych obiektów i urzàdzeƒ zak∏adu
górniczego.

2.31. Opis robót górniczych zwiàzanych z likwida-
cjà, wraz z opisem partii z∏o˝a (pok∏adów), w których
nastàpi zakoƒczenie eksploatacji — wed∏ug wzoru
nr 1A.
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2.32. Planowane do likwidacji wyrobiska udost´p-
niajàce i g∏ówne wyrobiska przygotowawcze — we-
d∏ug wzoru nr 2A — oraz wykaz i harmonogram wyro-
bisk przewidzianych do likwidacji.

2.33. Zagro˝enie metanowe: przewidywane kszta∏-
towanie si´ zagro˝enia metanowego w miar´ post´pu
likwidacji, sposoby zwalczania tego zagro˝enia,
z uwzgl´dnieniem odmetanowania, metanometrii au-
tomatycznej, a tak˝e wp∏ywu tego zagro˝enia na po-
wierzchni´ po likwidacji zak∏adu górniczego.

2.34. Zagro˝enie tàpaniami: przewidywane kszta∏-
towanie si´ i zwalczanie zagro˝enia tàpaniami w miar´
post´pu likwidacji.

2.35. Ochrona Êrodowiska.

Zamierzenia w zakresie ograniczenia i usuwania
ujemnych wp∏ywów dzia∏alnoÊci zak∏adu górniczego.

W szczególnoÊci nale˝y uwzgl´dniç:

1) zabezpieczenia wyrobisk górniczych udost´pniajà-
cych z∏o˝e z powierzchni,

2) uzdatnienie do zagospodarowania terenów pozo-
sta∏ych po dzia∏alnoÊci górniczej,

3) okreÊlenie kategorii przydatnoÊci terenu do zabu-
dowy po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci górniczej,

4) sposób zatopienia zrobów, z uwzgl´dnieniem
ochrony wód, 

5) sposób przeciwdzia∏ania zmianom stosunków
wodnych na powierzchni po zatopieniu zak∏adu
górniczego i podniesieniu poziomu wód grunto-
wych,

6) sposób zabezpieczenia obiektów, urzàdzeƒ lub wy-
robisk stanowiàcych zabytki kultury materialnej,

7) sposób zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-
-geologicznej zak∏adu górniczego,

8) sposób zabezpieczenia niewykorzystanej cz´Êci z∏o-
˝a kopaliny,

9) sposób zabezpieczenia sàsiednich z∏ó˝ kopalin,

10) sposób ochrony wyrobisk sàsiednich zak∏adów
górniczych,

11) sposób zabezpieczenia przed niekontrolowanà
emisjà gazów kopalnianych,

12) metody i Êrodki zapobiegajàce powstawaniu zale-
wisk i podtopieƒ terenów powierzchni.

B. W planie ruchu zak∏adu prowadzàcego bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji
lub sk∏adowanie odpadów w podziemnych
wyrobiskach górniczych pominàç nale˝y
zagadnienia uj´te w punktach 2.2,  2.3,  2.4,
2.5,  2.10, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31,
2.32, 2.33, 2.34 i 2.35, a dodatkowo
uwzgl´dniç:

2.36. Sposób udost´pnienia wyrobiska do bez-
zbiornikowego magazynowania substancji lub sk∏ado-
wania odpadów.

2.37. Charakterystyk´ podziemnego wyrobiska,
przeznaczonego do bezzbiornikowego magazynowa-
nia substancji lub sk∏adowania odpadów, ze wskaza-
niem: lokalizacji, jego rodzaju, wymiarów, rodzaju obu-
dowy, sposobu przewietrzania oraz pojemnoÊci (ca∏ko-
witej, planowanej ch∏onnoÊci, wydajnoÊci sk∏adowa-
nia).

2.38. Niezb´dne prace adaptacyjne, w tym uszczel-
nianie, ekranizacja górotworu, likwidacja zb´dnych
wyrobisk.

2.39. Wp∏yw robót górniczych na stabilnoÊç wyro-
bisk, w których przewiduje si´ bezzbiornikowe maga-
zynowanie substancji lub sk∏adowanie odpadów.

2.40. Prace zabezpieczajàce substancje lub odpady
przed ich przemieszczaniem.

2.41. Zamierzenia dotyczàce zwi´kszenia zdolnoÊci
magazynowania lub sk∏adowania.

2.42. Charakterystyk´ magazynu substancji lub
sk∏adowiska odpadów obejmujàcà:

1) rodzaj, stan skupienia, pozycj´ klasyfikacyjnà,

2) miejsce pochodzenia,

3) w∏asnoÊci fizyczne (odsàczalnoÊç, odpornoÊç ter-
micznà),

4) wyniki badaƒ: sk∏adu chemicznego, radioaktywno-
Êci, toksycznoÊci i wytrzyma∏oÊci.

2.43. Charakterystyk´ jakoÊci i iloÊci u˝ytych noÊni-
ków i komponentów.

2.44. Opis procesu magazynowania lub sk∏adowa-
nia.

2.45. Opis Êrodków transportu substancji lub odpa-
dów do wyrobisk.

2.46. Sposób przygotowania substancji przed ma-
gazynowaniem lub odpadów przed sk∏adowaniem.

2.47. Odprowadzenie wód z rejonu magazynowa-
nia substancji lub sk∏adowania odpadów.

2.48. Sposób zamkni´cia magazynu substancji lub
sk∏adowiska odpadów.

2.49. Opis zagro˝eƒ, które mogà mieç wp∏yw na
bezpieczeƒstwo powszechne, z podaniem sposobu
przeciwdzia∏ania tym zagro˝eniom.

2.50. Przewidywane dzia∏ania zapobiegawcze
w przypadku niekontrolowanego przedostawania si´
substancji z magazynu w trakcie magazynowania lub
po zamkni´ciu magazynu, a tak˝e odpadów ze sk∏ado-
wiska w trakcie sk∏adowania lub po zamkni´ciu sk∏ado-
wiska.

2.51. Przewidziane kontrole warunków magazyno-
wania lub sk∏adowania (zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ).

2.52. Warunki szkodliwe dla Êrodowiska pracy.
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Wykaz za∏àczników 
do cz´Êci szczegó∏owej planu ruchu

1. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa powierzchni
w skali nie mniejszej ni˝ 1:5 000, a w uzasadnionych
przypadkach w skali 1:10 000, z uwidocznieniem sytu-
acji i zagospodarowania powierzchni w granicach tere-
nu górniczego, obiektów lub obszarów, dla których wy-
znaczone zosta∏y filary ochronne, oraz kategorie od-
pornoÊci obiektów równej lub ni˝szej od kategorii tere-
nu górniczego w granicach zasi´gu wp∏ywów plano-
wanej eksploatacji.

2. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa powierzchni
w skali nie mniejszej ni˝ 1:5 000, a w uzasadnionych
przypadkach w skali 1:10 000, z zaznaczeniem obrysu
parcel przewidzianych do eksploatacji stref i wielkoÊci
wp∏ywów planowanej eksploatacji górniczej. Nale˝y
uwzgl´dniç wp∏ywy eksploatacji sàsiednich zak∏adów
górniczych. W planie ruchu likwidowanego zak∏adu
górniczego na mapie nale˝y uwidoczniç wielkoÊci ob-
ni˝eƒ docelowych i kategorie przydatnoÊci terenu do
zabudowy po zaprzestaniu dzia∏alnoÊci górniczej. 

3. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa powierzchni za-
k∏adu górniczego w skali nie mniejszej ni˝ 1:5 000 z na-
niesieniem obiektów budowlanych zak∏adu górnicze-
go.

4. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie mniejszej
ni˝ 1:5 000 zaktualizowane na koniec pierwszego pó∏ro-
cza poprzedzajàcego wa˝noÊç opracowywanego planu
ruchu z naniesieniem:

1) granic cz´Êci z∏o˝a w danym obszarze górniczym,
eksploatowanego przez inny zak∏ad górniczy,

2) parcel przeznaczonych do eksploatacji w okresach
rocznych oznaczonych odr´bnymi kolorami,

3) parcel, w których obr´bie projektuje si´ roboty
przygotowawcze, z zaznaczeniem robót udost´p-
niajàcych wymienionych w punkcie 2.6,

4) wyrobisk i robót geologicznych, wykonywanych
otworów wymienionych w punktach 2.7 i 2.8,
w okresach rocznych, oznaczonych odr´bnymi ko-
lorami,

5) parcel z∏o˝a zakwalifikowanych do przewidywa-
nych strat w zasobach przemys∏owych i nieprze-
mys∏owych.

Na mapach wyrobisk górniczych nale˝y uwidoczniç
równie˝:

6) pola po˝arowe, tamy po˝arowe, tamy bezpieczeƒ-
stwa,

7) zbiorniki wodne, uskoki wodonoÊne, filary bezpie-
czeƒstwa dla zbiorników, otwory wiertnicze z ozna-
czeniem otworów niezlikwidowanych oraz tamy
wodne,

8) stopnie zagro˝enia wodnego,

9) kraw´dzie pozostawionych cz´Êci pok∏adów wy˝ej
i ni˝ej le˝àcych, które mogà mieç wp∏yw na eksplo-
atacj´,

10) g∏ówne, grupowe i rejonowe pràdy powietrza,

11) urzàdzenia wentylacyjne,

12) projektowane wyrobiska przygotowawcze oddzia-
∏owe,

13) na p∏aszczyznach przeznaczonych do eksploatacji
— d∏ugoÊç i kierunek prowadzenia wyrobisk oraz
ich wybieg,

14) kategorie zagro˝enia metanowego,

15) stopnie zagro˝enia tàpaniami,

16) lokalizacj´ êróde∏ promieniowania jonizujàcego,

17) filary ochronne i bezpieczeƒstwa.

5. Profile litologiczne dla ka˝dego projektowanego
do eksploatacji pola w skali nie mniejszej ni˝ 1:200,
a w uzasadnionych przypadkach w skali nie mniejszej
ni˝ 1:500, z wykazaniem warstw geologicznych w stro-
pie, nie mniej jednak ni˝ 5-krotnej gruboÊci z∏o˝a (po-
k∏adu) eksploatowanego oraz co najmniej 50 metrów
dla z∏o˝a pok∏adu sk∏onnego do tàpaƒ i w spàgu do 20
metrów.

6. Schematy urzàdzeƒ do odmetanowania z poda-
niem rurociàgów odmetanowania oraz stacji odmeta-
nowania.

7. Schemat rurociàgów podsadzkowych oraz insta-
lacji przemys∏owego wykorzystania odpadów w wyro-
biskach górniczych.

8. Schematy ideowe g∏ównego i rezerwowego za-
silania zak∏adu górniczego i jego podstawowych obiek-
tów w energi´ elektrycznà, par´, spr´˝one powietrze
i wod´ z podaniem zasadniczych parametrów.

9. Schemat g∏ównego odwadniania z podaniem za-
sadniczych parametrów.

10. Schematy uk∏adu transportu pod ziemià,
z uwzgl´dnieniem jazdy ludzi, i wewnàtrzzak∏adowego
na powierzchni.

11. Schemat ideowy centralnych urzàdzeƒ klimaty-
zacyjnych.

12. Ksià˝ka obudowy obejmujàca rysunki obudowy
dla wyrobisk korytarzowych oraz dla grupy wyrobisk
eksploatacyjnych.

Do planu ruchu zak∏adu prowadzàcego bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji lub
sk∏adowanie odpadów w podziemnych wyrobi-
skach górniczych nale˝y dodatkowo za∏àczyç:

13. Mapy podstawowych przekrojów geologicz-
nych przez rejon magazynu substancji lub sk∏adowiska
odpadów.

14. Map´ rozmieszczenia magazynowanych sub-
stancji oraz odpadów w wyrobisku.

II. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE PLA-
NU RUCHU ZAK¸ADU PROWADZÑCEGO OKRE-
ÂLONE ROBOTY PODZIEMNE Z ZASTOSOWANIEM
TECHNIKI GÓRNICZEJ

(Plan ruchu nie zawiera cz´Êci podstawowej)

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zak∏adu.
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2. Zasadnicze wskaêniki charakteryzujàce zak∏ad —
wed∏ug wzoru nr 1.

3. OkreÊlenie tytu∏u prawnego do nieruchomoÊci.

4. Charakterystyka terenu zak∏adu z okreÊleniem
obiektów budowlanych zak∏adu.

5. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydroge-
ologiczna górotworu.

6. Prognoza wp∏ywu robót podziemnych na prze-
obra˝enia powierzchni w ca∏ym okresie prowadzenia
tych robót.

7. Podstawowe obiekty i urzàdzenia zak∏adu —
krótki opis, charakterystyka i dane techniczne. Sk∏ady
materia∏ów wybuchowych — typ sk∏adów, ich lokaliza-
cja, pojemnoÊç i sposób przewietrzania, ewentualne
posiadane zezwolenia na odst´pstwo od okreÊlonych
wymagaƒ przewidzianych w przepisach, z podaniem
zakresu ich stosowania oraz nazwy organu, który ich
udzieli∏.

8. Zestawienie danych technicznych i parametrów
ruchu urzàdzeƒ wyciàgowych w szybach i szybikach
oraz stacji wentylatorów g∏ównych — wed∏ug wzorów
nr 2 i 3.

9. Ogólne zmiany warunków hydrogeologicznych,
z uwzgl´dnieniem wp∏ywów na sàsiednie zak∏ady gór-
nicze oraz na wody podziemne i powierzchniowe,
w tym uj´cia wód pitnych.

10. Gospodarka wodno-Êciekowa i ogólne zamie-
rzenia w tym zakresie — wed∏ug wzoru nr 4.

11. Przewidywane przebudowy i roboty remonto-
we g∏ównych wyrobisk górniczych (w szczególnoÊci
poszerzanie g∏ównych dróg przewozowych, szybów).

12. Projektowane zmiany w podstawowych obiek-
tach i urzàdzeniach zak∏adu oraz obiektów budowla-
nych (budowa nowych, przebudowa, rozbudowa lub li-
kwidacja) — wed∏ug wzorów nr 3A i 4A.

13. Programy remontów kapitalnych i modernizacji
w odniesieniu do obiektów i urzàdzeƒ, o których mowa
w punkcie 12, z podaniem zakresu i planu naprawy
oraz planu modernizacji.

14. Przewietrzanie:

1) sposoby regulacji grupowych i rejonowych pràdów
powietrza i ich zabezpieczenia,

2) otwory równoznaczne podsieci wentylacyjnych
oraz otwory równoznaczne dla optymalnej pracy
wentylatorów g∏ównego przewietrzania,

3) po∏àczenie wentylacyjne z sàsiednimi zak∏adami
górniczymi — nale˝y powo∏aç posiadane zezwole-
nia i terminy ich wa˝noÊci,

4) rejony przewietrzane pràdem powietrza sprowa-
dzanym na upad, wyrobiska przewietrzane na
upad.

15. Zagro˝enie metanowe:

1) zaliczenia z∏ó˝ (pok∏adów) lub ich cz´Êci do poszcze-
gólnych kategorii zagro˝enia metanowego,

2) przewidywane kszta∏towanie si´ zagro˝enia meta-
nowego w miar´ rozwoju prowadzonych robót.

16. Zagro˝enie wyrzutami gazów i ska∏:

Zaliczenie z∏ó˝ (pok∏adów) lub ich cz´Êci do odpo-
wiednich kategorii zagro˝enia wyrzutami gazów i ska∏.

17. Zagro˝enie wybuchem py∏u w´glowego:

Zaliczenie pok∏adów lub ich cz´Êci albo wyrobisk
lub ich cz´Êci do odpowiednich klas zagro˝enia wybu-
chem py∏u w´glowego.

18. Zagro˝enie po˝arowe:

OkreÊlenie zagro˝enia po˝arowego.

19. Zagro˝enie tàpaniami:

Zaliczenie z∏ó˝ (pok∏adów) lub ich cz´Êci do odpo-
wiednich stopni zagro˝enia tàpaniami.

20. Zagro˝enie wodne i warunki hydrogeologiczne:

1) klasyfikacja zak∏adu górniczego pod wzgl´dem za-
gro˝enia wodnego (zaliczenie z∏ó˝ lub ich cz´Êci do
odpowiednich stopni zagro˝enia wodnego),

2) kszta∏towanie si´ zagro˝enia wodnego ze strony
wód powodziowych dla zak∏adu górniczego, spo-
soby zabezpieczenia obiektów i wyrobisk górni-
czych przed skutkami powodzi.

21. Zagro˝enie radiacyjne naturalnymi substancja-
mi promieniotwórczymi:

Klasyfikacja wyrobisk pod wzgl´dem stopnia za-
gro˝enia radiacyjnego naturalnymi substancjami pro-
mieniotwórczymi.

22. Inne czynniki szkodliwe dla zdrowia za∏ogi: mi-
kroklimat, ha∏as, drgania i wibracje, zapylenie, sub-
stancje toksyczne i zamkni´te êród∏a promieniowania
— miejsca wyst´powania i lokalizacja.

Wykaz za∏àczników do planu ruchu

1. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa powierzchni
w skali nie mniejszej ni˝ 1:5 000, a w uzasadnionych
przypadkach w skali 1:10 000, z uwidocznieniem sytu-
acji i zagospodarowania powierzchni, dóbr, dla których
wyznaczone zosta∏y filary ochronne, oraz odpornoÊci
obiektów w granicach zasi´gu wp∏ywów projektowa-
nych robót górniczych.

2. Uproszczony, przestrzenny schemat przewietrza-
nia sporzàdzany na poczàtek okresu wa˝noÊci planu
ruchu.

3. Schematy ideowe planowanych zmian zasilania
zak∏adu i jego podstawowych obiektów w energi´ elek-
trycznà, par´, spr´˝one powietrze i wod´, z uwzgl´d-
nieniem i podaniem zasadniczych parametrów.
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4. Schemat dotyczàcy planowanych zmian w urzà-
dzeniach i uk∏adach g∏ównego odwadniania.

5. Schematy ideowe dotyczàce planowanych
zmian w uk∏adzie transportu, z uwzgl´dnieniem jazdy
ludzi.

6. Ksià˝ka obudowy obejmujàca rysunki obudowy
dla wyrobisk. 

7. Schemat organizacyjny zak∏adu z okreÊleniem
pionów i s∏u˝b technicznych oraz stanowisk kierownic-
twa i dozoru ruchu.
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Za∏àcznik nr 2

I. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE PLANU
RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAK¸ADU GÓRNICZEGO

1. Cz´Êç podstawowa planu ruchu

Rozdzia∏ I

1.1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zak∏adu gór-
niczego oraz  przedsi´biorcy.

1.2. Wskaêniki charakteryzujàce zak∏ad górniczy —
wed∏ug wzoru nr 1.

Rozdzia∏ II

1.3. Opis terenu górniczego oraz jego zagospoda-
rowania.

Charakterystyka elementów przyrodniczych Êrodo-
wiska.

Miejsca znalezisk archeologicznych i ujawnionych
przedmiotów o charakterze zabytku, sposoby ich za-
bezpieczenia.

1.4. Tytu∏ prawny do nieruchomoÊci, na której
przedsi´biorca prowadzi lub zamierza prowadziç jakie-
kolwiek prace.

Przewidywane zmiany tytu∏u prawnego do nieru-
chomoÊci, na której przedsi´biorca zamierza prowa-
dziç jakiekolwiek prace.

Rozdzia∏ III

1.5. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydroge-
ologiczna z∏o˝a.

Rozdzia∏ IV

1.6. Zasilanie zak∏adu górniczego i jego podstawo-
wych obiektów w energi´ elektrycznà.

Zasilanie rezerwowe.

Rozdzia∏ V

1.7. Sk∏adowanie materia∏ów wybuchowych (typ
sk∏adów materia∏ów wybuchowych, ich lokalizacja
i pojemnoÊç, opis stref zagro˝enia).

Rozdzia∏ VI

1.8. G∏ówne êród∏a zagro˝enia po˝arowego i jego
charakterystyka.

Rozdzia∏ VII

1.9. Prognoza wp∏ywu dzia∏alnoÊci górniczej na
przeobra˝enie Êrodowiska.

A. W planie ruchu l ikwidowanego odkrywko-
wego zak∏adu górniczego pominàç nale˝y
punkt 1.2 rozdzia∏u I ,  a dodatkowo wpro-
wadziç rozdzia∏y VII I—IX obejmujàce na-
st´pujàce zagadnienia:

Rozdzia∏ VIII

1.10. Okres likwidacji zak∏adu górniczego, w tym:
terminy rozpocz´cia likwidacji, zakoƒczenia eksploata-
cji, likwidacji urzàdzeƒ i obiektów oraz zakoƒczenia li-
kwidacji zak∏adu górniczego.

Wskazanie przysz∏ych u˝ytkowników terenów.

Rozdzia∏ IX

1.11.Ogólne zmiany warunków hydrogeologicz-
nych przewidywanych w procesie likwidacji,
z uwzgl´dnieniem wp∏ywów na sàsiednie zak∏ady gór-
nicze oraz na warunki hydrogeologiczne wód podziem-
nych, w tym uj´ç wód pitnych oraz wód powierzchnio-
wych.

B. W planie ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny na obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej  Polskiej ,  poza 
postanowieniami uj´tymi w punktach 
1.1—1.11, nale˝y dodatkowo wprowadziç
rozdzia∏y X—XII obejmujàce nast´pujàce
zagadnienia:

Rozdzia∏ X

1.12. Charakterystyka jednostki morskiej, z której
prowadzone b´dà roboty wydobywcze, a w szczegól-
noÊci:

1) rodzaj i typ,

2) zasadnicze wyposa˝enie,

3) g∏ówne parametry techniczne.

1.13. Dane dotyczàce innych stosowanych urzà-
dzeƒ.

1.14. Opis wyposa˝enia nautycznego — oznakowa-
nia Êwietlnego, systemów sygnalizacji Êwietlnej
i dêwi´kowej.

1.15. Charakterystyka i parametry techniczne ozna-
kowania nawigacyjnego s∏u˝àcego do wyznaczania
granic akwenu, na którym b´dà wykonywane roboty
obj´te planem ruchu.

Rozdzia∏ XI

1.16. Zasady wspó∏dzia∏ania z obsadà morskà jed-
nostki, z której wykonywane b´dà roboty eksploatacyj-
ne, w tym wspó∏dzia∏anie w zakresie ratownictwa gór-
niczego i morskiego. Organizacja ratownictwa za∏ogi
w przypadku koniecznoÊci opuszczania morskiej jed-
nostki oraz system alarmowy i rodzaj wyposa˝enia ra-
tunkowego.

Rozdzia∏ XII

1.17. Opis transportu ludzi, sprz´tu i materia∏ów.
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Wykaz za∏àczników 
do cz´Êci podstawowej planu ruchu

1. Schemat organizacyjny zak∏adu górniczego
z okreÊleniem pionów i s∏u˝b technicznych oraz stano-
wisk kierownictwa i dozoru ruchu. Przy wydobywaniu
kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej schemat organizacyjny powinien uwzgl´dniaç
równie˝ obsad´ morskà.

2. Odpis koncesji na wydobywanie kopaliny.

3. Odpis zawiadomienia organu administracji geo-
logicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji geo-
logicznych lub ich zmian.

4. Odpis zawiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do projektu zago-
spodarowania z∏o˝a.

5. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa w skali, w jakiej
sporzàdzane sà mapy wyrobisk górniczych, z uwidocz-
nieniem sytuacji powierzchni terenu, zagospodarowa-
nia górniczego, w granicach terenu górniczego oraz
stref zagro˝eƒ wyznaczonych w oparciu o docelowe za-
kresy eksploatacji. Na mapie tej nale˝y oznaczyç rów-
nie˝ strefy zagro˝enia od sk∏adu materia∏ów wybucho-
wych. W przypadku gdy sk∏ad materia∏ów wybucho-
wych zlokalizowany jest poza obszarem górniczym, je-
go usytuowanie oraz strefy zagro˝enia nale˝y w miar´
potrzeby przedstawiç na odr´bnej mapie.

6. Mapy wykorzystania z∏o˝a (wed∏ug projektu za-
gospodarowania z∏o˝a), w skali map wyrobisk górni-
czych.

7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na szczegól-
ne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa
wodnego i decyzji w zakresie ochrony powietrza at-
mosferycznego, ochrony przed ha∏asem, ochrony
gruntów rolnych i leÊnych oraz decyzji (zezwoleƒ
i uzgodnieƒ) dotyczàcych zasad post´powania z odpa-
dami oraz masami ziemnymi lub skalnymi, usuwany-
mi lub przemieszczanymi w zwiàzku z prowadzonà eks-
ploatacjà kopalin, do których nie stosuje si´ ustawy
o odpadach.

8. Schemat ideowy g∏ównego oraz rezerwowego
zasilania zak∏adu górniczego i jego podstawowych
obiektów w energi´ elektrycznà z podaniem zasadni-
czych parametrów.

9. Schematy ideowe zasilania zak∏adu górniczego
w: par´, spr´˝one powietrze i wod´ z podaniem zasad-
niczych parametrów.

A. W planie ruchu l ikwidowanego odkrywko-
wego zak∏adu górniczego pominàç nale˝y
za∏àcznik nr 6 i 7,  a dodatkowo do∏àczyç:

10. Odpis zawiadomienia organu administracji
geologicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku rozli-
czeniowego do dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego o przyj´ciu bez 
zastrze˝eƒ dodatku do projektu zagospodarowania z∏o-
˝a.

11. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏conych dzia-
∏alnoÊcià górniczà oraz przewidywany zakres i terminy
wykonania prac rekultywacyjnych.

12. Mapy wykorzystania z∏o˝a po zakoƒczeniu eks-
ploatacji w skali map wyrobisk górniczych.

2. Cz´Êç szczegó∏owa planu ruchu

2.1. Nazwa z∏o˝a kopaliny, obszaru i terenu górni-
czego.

2.2. Charakterystyka terenu górniczego z okreÊle-
niem obiektów budowlanych zak∏adu górniczego oraz
jego zmiany w okresie wa˝noÊci planu ruchu.

2.3. Zestawienie aktualnych zasobów geologicz-
nych i przemys∏owych — wed∏ug wzoru nr 2. 

Zestawienie aktualnych zasobów kopalin towarzy-
szàcych — wed∏ug wzoru nr 4.

2.4. WielkoÊç strat. Uzasadnienie przewidywanych
strat w zasobach i wskaênik wykorzystania z∏o˝a. Zesta-
wienie przewidywanych strat w zasobach — wed∏ug
wzoru nr 3, a dla likwidowanego zak∏adu górniczego —
wed∏ug wzoru nr 3A. W przypadku pozyskiwania udo-
kumentowanych kopalin towarzyszàcych nale˝y podaç
zakres i cz´stoÊç pomiarów ich parametrów oraz wa-
runki eksploatacji.

2.5. Opis przewidywanych warunków geologicz-
nych i hydrogeologicznych partii z∏o˝a, w których pro-
wadzone b´dà roboty górnicze. Wp∏yw eksploatacji na
stosunki wodne.

2.6. Zakres eksploatacji górniczej i zdejmowania
ska∏ nadk∏adu.

Opis eksploatacji kopalin towarzyszàcych i sposo-
bu ich wykorzystania.

2.7. Opis robót udost´pniajàcych i przygotowaw-
czych w okresie obowiàzywania planu ruchu. Zesta-
wienie robót geologicznych — wed∏ug wzoru nr 5.

2.8. Systemy eksploatacji z∏o˝a, zwa∏owania i sk∏a-
dowania, podstawowe parametry (w szczególnoÊci
szerokoÊç poziomów — pi´ter, wysokoÊci i kàty nachy-
lenia skarp, generalne kàty zboczy).

2.9. Organizacja robót strza∏owych, stosowane me-
tody strzelania w zak∏adzie górniczym, dostawa Êrod-
ków strza∏owych, przewidywany maksymalny zasi´g
zagro˝eƒ rozrzutem od∏amków, rozmieszczenie schro-
nów strza∏owych, dzia∏anie fal powietrza, drgaƒ sej-
smicznych.

2.10. Zagro˝enia osuwiskowe i obrywaniem si´
ska∏.

OkreÊlenie szerokoÊci pasów bezpieczeƒstwa dla
maszyn oraz pasów ochronnych wyrobisk odkrywko-
wych.

2.11. Zagro˝enie wodne, êród∏a powstania tego za-
gro˝enia z uwzgl´dnieniem wód opadowych oraz wód
powodziowych.
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2.12. Opis innych zagro˝eƒ naturalnych wyst´pujà-
cych w zak∏adzie górniczym.

2.13. Zasady koordynacji eksploatacji i ochrony z∏o-
˝a kopaliny zalegajàcej w zasi´gu wp∏ywu eksploatacji
prowadzonej przez zak∏ad górniczy.

2.14. Typy i rodzaje g∏ównych maszyn i urzàdzeƒ
urabiajàcych, ∏adujàcych i zwa∏ujàcych oraz g∏ównych
urzàdzeƒ zak∏adu przeróbki mechanicznej.

2.15. Opis przeróbki kopaliny, ewentualne zmiany
w okresie obowiàzywania planu ruchu.

2.16. Opis g∏ównego transportu wewnàtrzzak∏ado-
wego — przewozu oponowego, g∏ównych urzàdzeƒ
odstawy, innych g∏ównych systemów transportu z po-
wo∏aniem si´ na aktualne regulaminy transportu.

2.17. Projektowane zmiany w podstawowych obiek-
tach zak∏adu górniczego (budowa nowych, przebudo-
wa, rozbudowa i likwidacja) — wed∏ug wzoru nr 6.

Projektowane roboty w zakresie budowy nowych,
przebudowy, rozbudowy, remontu, monta˝u i rozbiór-
ki obiektów budowlanych zak∏adu górniczego — we-
d∏ug wzoru nr 7.

2.18. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, miejsca i êró-
d∏a ich wyst´powania, takie jak: zapylenie, ha∏as, wi-
bracja, temperatura, substancje toksyczne.

2.19. Zamkni´te êród∏a promieniowania jonizujàce-
go, ich wielkoÊci i miejsca wyst´powania.

2.20. OÊwietlenie wyrobisk.

2.21. Ochrona Êrodowiska. Zamierzenia w zakresie
ograniczania i usuwania ujemnych wp∏ywów dzia∏al-
noÊci górniczej, w szczególnoÊci obejmujàce:

1) profilaktyk´ górniczà i budowlanà oraz usuwanie
szkód,

2) rekultywacj´ i zagospodarowanie terenów prze-
kszta∏conych na skutek dzia∏alnoÊci górniczej, 

3) sposób przeciwdzia∏ania zmianom stosunków
wodnych,

4) gospodark´ odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi, w tym nadk∏adem,

5) gospodark´ wodno-Êciekowà, Êrodki techniczne,
ochron´ oraz oczyszczanie i wykorzystanie wód,

6) ochron´ powietrza przed zanieczyszczeniem (urzà-
dzenia i Êrodki ochrony powietrza, zamierzenia
w zakresie ograniczenia emisji),

7) sposób przeciwdzia∏ania procesom osuwiskowym,

8) ochron´ przed ha∏asem i wibracjami.

A. W planie ruchu l ikwidowanego odkrywko-
wego zak∏adu górniczego pominàç nale˝y
zagadnienia uj´te w punkcie 2.7 i 2.17,
a dodatkowo wprowadziç:

2.22. Wskaêniki charakteryzujàce zak∏ad górniczy —
wed∏ug wzoru nr 1A.

2.23. Opis wp∏ywu likwidacji zak∏adu górniczego na
Êrodowisko oraz obiekty i urzàdzenia na powierzchni na
podstawie ich inwentaryzacji — wed∏ug wzoru nr 5A.

2.24. Opis sposobu likwidacji wyrobisk górniczych
i zwa∏owisk.

Opis robót górniczych zwiàzanych z likwidacjà za-
k∏adu górniczego.

Wykaz i harmonogram robót likwidacyjnych. 

2.25. Opis planowanych sposobów zabezpieczenia
zasobów z∏o˝a.

2.26. Sposób likwidacji urzàdzeƒ technicznych,
urzàdzeƒ zak∏adu przeróbki mechanicznej oraz urzà-
dzeƒ transportowych.

2.27. Rozbiórka obiektów budowlanych zak∏adu
górniczego.

B. Do planu ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny na obszarach morskich
Rzeczypospolitej  Polskiej  nale˝y dodatkowo
za∏àczyç:

2.28. Odpis decyzji w sprawie wst´pu na obszar
morski Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania ro-
bót wydobywczych.

2.29. Zezwolenie w∏aÊciwego organu administracji
rzàdowej na wyjÊcie za∏ogi w morze.

2.30. Zezwolenie w∏aÊciwego organu administracji
morskiej na posadowienie lub kotwiczenie jednostki
morskiej, z której prowadzone b´dà roboty wydobyw-
cze.

2.31. Plan zwalczania rozlewów na morzu skoordy-
nowany z Krajowym Planem Zwalczania Zagro˝eƒ i Za-
nieczyszczeƒ na Morzu oraz uzgodniony z w∏aÊciwym
terytorialnie organem administracji morskiej, Morskà
S∏u˝bà Poszukiwania i Ratownictwa oraz wojewodà.

2.32. Monitoring stanu Êrodowiska morskiego (wo-
dy, dna morskiego, bentosu) prowadzony przed rozpo-
cz´ciem oraz w trakcie dzia∏ania zak∏adu górniczego
wydobywajàcego kopaliny na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz za∏àczników 
do cz´Êci szczegó∏owej planu ruchu

1. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa terenu górni-
czego w skali, w jakiej sporzàdzone sà mapy wyrobisk
górniczych, z uwidocznieniem planowanej eksploata-
cji, robót likwidacyjnych oraz przewidywanych zmian
w odniesieniu do obiektów budowlanych w okresie
obowiàzywania planu ruchu, z zaznaczeniem zwa∏o-
wisk nadk∏adu i odpadów oraz sk∏adowisk, zasi´gu
drgaƒ sejsmicznych, udarowej fali powietrza i rozrzutu
od∏amków skalnych, z równoczesnym oznaczeniem
elementów zabezpieczenia strefy rozrzutu od∏amków
w czasie strzelania (w szczególnoÊci posterunki zabez-
pieczajàce, zapory, schrony, tablice ostrzegawcze). Na
mapie tej nale˝y oznaczyç równie˝ granice zak∏adu gór-
niczego oraz obiekty budowlane zak∏adu górniczego.

2. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie mniejszej
ni˝ 1:5 000 z uwidocznieniem granic obszaru i terenu
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górniczego, granic udokumentowania z∏o˝a, filarów
ochronnych, zakresu planowanych na poszczególnych
poziomach robót górniczych, zwiàzanych z usuwaniem
nadk∏adu i eksploatacjà z∏o˝a kopaliny g∏ównej oraz ko-
palin towarzyszàcych w okresie obowiàzywania planu
ruchu. 

3. Charakterystyczne przekroje geologiczne z∏o˝a,
w skali map wyrobisk górniczych.

4. Charakterystyczne profile wyrobisk eksploatacyj-
nych, zwa∏owisk i sk∏adowisk, z uwzgl´dnieniem zapla-
nowanych zakresów eksploatacji, minimalnych szero-
koÊci poziomów, pó∏ek bezpieczeƒstwa, wysokoÊci pi´-
ter, kàtów nachylenia skarp oraz kàtów generalnych
zboczy ruchomych (eksploatacyjnych) i sta∏ych, a tak-
˝e dopuszczalnych szerokoÊci pasów ochronnych.

5. Schematy ideowe planowanych zmian w zasila-
niu zak∏adu górniczego i jego podstawowych obiektów
w energi´ elektrycznà, par´, spr´˝one powietrze, wo-
d´, z podaniem zasadniczych parametrów.

6. Schematy ideowe oraz planowane zmiany z po-
daniem zasadniczych parametrów w odniesieniu do:

1) systemów i instalacji odwadniania,

2) sta∏ego transportu wewnàtrzzak∏adowego i g∏ów-
nej odstawy,

3) ∏àcznoÊci i sygnalizacji alarmowej.

7. Dokumentacje i metryki strza∏owe.

A. W planie ruchu l ikwidowanego odkrywko-
wego zak∏adu górniczego nale˝y pominàç
za∏àcznik okreÊlony w punkcie 2,  a dodat-
kowo do∏àczyç:

8. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie mniejszej
ni˝ 1:5000, z uwidocznieniem granic obszaru górnicze-
go i terenu górniczego, granic udokumentowania z∏o-
˝a, filarów ochronnych, zakresu planowanych na po-
szczególnych poziomach robót górniczych, likwidacyj-
nych oraz zwiàzanych z usuwaniem nadk∏adu, w okre-
sie likwidacji zak∏adu górniczego. 

B. W planie ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny na obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej  Polskiej  poza po-
stanowieniami uj´tymi w punktach 1,  5,
6.2) i 6.3) nale˝y dodatkowo uwzgl´dniç:

9. Dane lokalizacyjne jednostki morskiej, g∏´bokoÊç
morza w tym miejscu oraz warunki posadowienia lub
kotwiczenia tej jednostki.

II. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE TREÂCI
PLANU RUCHU ODKRYWKOWEGO ZAK¸ADU GÓR-
NICZEGO WYDOBYWAJÑCEGO KOPALIN¢ POSPO-
LITÑ SPORZÑDZANEGO W FORMIE UPROSZCZO-
NEJ
(Plan ruchu odkrywkowego zak∏adu górniczego, 
sporzàdzony w formie uproszczonej, nie zawiera 

cz´Êci podstawowej)

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zak∏adu górni-
czego oraz przedsi´biorcy.

2. Nazwa z∏o˝a kopaliny oraz obszaru górniczego
i terenu górniczego.

Wskaêniki charakteryzujàce zak∏ad górniczy — we-
d∏ug wzoru nr 1.

3. Opis terenu górniczego oraz jego zagospodaro-
wania, w tym charakterystyka obiektów budowlanych
zak∏adu górniczego i zmiany w okresie wa˝noÊci pla-
nu ruchu.

4. Tytu∏ prawny do nieruchomoÊci, na której przed-
si´biorca prowadzi lub zamierza prowadziç ruch zak∏a-
du górniczego.

5. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydroge-
ologiczna z∏o˝a.

6. Charakterystyka wyst´pujàcych zagro˝eƒ natu-
ralnych w zak∏adzie górniczym.

7. Typy i rodzaje g∏ównych maszyn i urzàdzeƒ ura-
biajàcych, ∏adujàcych oraz zwa∏ujàcych. Opis transpor-
tu wewnàtrzzak∏adowego, urzàdzeƒ odstawy i innych
systemów transportu.

8. Zasilanie zak∏adu górniczego i jego podstawo-
wych obiektów w energi´ elektrycznà.

OÊwietlenie.

9. G∏ówne êród∏a zagro˝enia po˝arowego i jego
charakterystyka.

10. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i miejsca ich wy-
st´powania (w szczególnoÊci zapylenie, ha∏as, wibra-
cja, temperatura, substancje toksyczne).

11. Zestawienie aktualnych zasobów geologicz-
nych i przemys∏owych — wed∏ug wzoru nr 2. 

Zestawienie aktualnych zasobów kopalin towarzy-
szàcych — wed∏ug wzoru nr 4.

12. WielkoÊç strat z∏o˝owych i przeróbczych. Uza-
sadnienie przewidywanych strat w zasobach i wskaê-
nik wykorzystania z∏o˝a. Zestawienie przewidywanych
strat w zasobach — wed∏ug wzoru nr 3, a dla likwido-
wanego zak∏adu górniczego — wed∏ug wzoru nr 3A.

13. Opis przewidywanych warunków geologicz-
nych i hydrogeologicznych partii z∏o˝a, w których pro-
wadzone b´dà roboty górnicze. Wp∏yw eksploatacji na
stosunki wodne.

14. Opis robót górniczych udost´pniajàcych i przy-
gotowawczych w okresie obowiàzywania planu ruchu.

Zakres eksploatacji górniczej i usuwania nadk∏adu.

Zestawienie robót geologicznych — wed∏ug wzoru
nr 5.

15. Systemy eksploatacji z∏o˝a, zwa∏owania i sk∏a-
dowania.

16. Opis przeróbki kopaliny w okresie obowiàzywa-
nia planu ruchu.
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17. Organizacja robót strza∏owych, stosowane me-
tody strzelania w zak∏adzie górniczym, dostawa Êrod-
ków strza∏owych, przewidywany maksymalny zasi´g
zagro˝eƒ rozrzutem od∏amków, rozmieszczenie schro-
nów strza∏owych, dzia∏anie fal powietrza, drgaƒ sej-
smicznych, przewidywanych w okresie obowiàzywa-
nia planu ruchu.

Sk∏adowanie materia∏ów wybuchowych (typ sk∏a-
dów materia∏ów wybuchowych ich lokalizacja i pojem-
noÊç, opis stref zagro˝enia).

18. Projektowane zmiany w podstawowych obiek-
tach zak∏adu górniczego (budowa nowych, przebudo-
wa, rozbudowa i likwidacja) — wed∏ug wzoru nr 6.

19. Ochrona Êrodowiska. Zamierzenia w zakresie
ograniczania i usuwania ujemnych wp∏ywów dzia∏al-
noÊci górniczej, w szczególnoÊci:

1) profilaktyk´ górniczà i budowlanà oraz usuwanie
szkód,

2) rekultywacj´ i zagospodarowanie terenów prze-
kszta∏conych na skutek dzia∏alnoÊci górniczej, spo-
sób zabezpieczania obiektów, urzàdzeƒ lub wyro-
bisk stanowiàcych zabytki kultury materialnej,

3) gospodark´ odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi, w tym nadk∏adem,

4) gospodark´ wodno-Êciekowà, Êrodki techniczne,
ochron´ oraz oczyszczanie i wykorzystanie wód,

5) ochron´ powietrza przed zanieczyszczeniem (urzà-
dzenia i Êrodki ochrony powietrza, zamierzenia
w zakresie ograniczenia emisji), 

6) inne czynniki majàce wp∏yw na Êrodowisko, takie
jak: ha∏as, wibracja, temperatura, substancje tok-
syczne, ich wielkoÊci i miejsca wyst´powania, or-
ganizacja i cz´stotliwoÊç pomiarów oraz Êrodki
zmierzajàce do ich zwalczania,

7) ochron´ przed ha∏asem i wibracjami.

A. W planie ruchu sporzàdzanego w formie
uproszczonej l ikwidowanego odkrywkowe-
go zak∏adu górniczego pominàç nale˝y
punkty 13, 14, 15 i  18,  a dodatkowo wpro-
wadziç:

20. Wskaêniki charakteryzujàce zak∏ad górniczy —
wed∏ug wzoru nr 1A.

21. Okres likwidacji zak∏adu górniczego, w tym: ter-
miny rozpocz´cia likwidacji, zakoƒczenia eksploatacji,
likwidacji urzàdzeƒ i obiektów oraz zakoƒczenia likwi-
dacji zak∏adu górniczego.

22. Ogólne zmiany warunków hydrogeologicznych
przewidywanych w procesie likwidacji, z uwzgl´dnie-
niem wp∏ywów na sàsiednie zak∏ady górnicze oraz na
warunki hydrogeologiczne wód podziemnych, w tym
uj´ç wód pitnych oraz wód powierzchniowych.

23. Opis wp∏ywu likwidacji zak∏adu górniczego na
Êrodowisko oraz zestawienie obiektów zak∏adu górni-
czego oraz obiektów przewidzianych do likwidacji —
wed∏ug wzoru nr 5A.

24. Opis sposobu likwidacji wyrobisk górniczych
i zwa∏owisk.

25. Opis robót górniczych zwiàzanych z likwidacjà
zak∏adu górniczego.

26. Opis planowanych sposobów zabezpieczenia
zasobów z∏o˝a.

27. Sposób likwidacji urzàdzeƒ technicznych, urzà-
dzeƒ zak∏adu przeróbki mechanicznej oraz urzàdzeƒ
transportowych.

Wykaz za∏àczników do planu ruchu 
sporzàdzanego w formie uproszczonej

1. Schemat organizacyjny zak∏adu górniczego,
z okreÊleniem stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu.

2. Odpis koncesji na wydobywanie kopaliny.

3. Odpis zawiadomienia organu administracji geo-
logicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji geo-
logicznych lub ich zmian.

4. Odpis zawiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do projektu zago-
spodarowania z∏o˝a.

5. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa terenu górni-
czego w skali, w jakiej sporzàdzane sà mapy wyrobisk
górniczych z uwidocznieniem planowanej eksploatacji,
robót likwidacyjnych oraz przewidywanych zmian
w odniesieniu do obiektów budowlanych zak∏adu gór-
niczego w okresie obowiàzywania planu ruchu, z za-
znaczeniem zwa∏owisk nadk∏adu i odpadów oraz sk∏a-
dowisk, zasi´gu drgaƒ sejsmicznych, udarowej fali po-
wietrza i rozrzutu od∏amków skalnych, z równocze-
snym oznaczeniem elementów zabezpieczenia strefy
rozrzutu od∏amków w czasie strzelania (w szczególno-
Êci posterunki zabezpieczajàce, zapory, schrony, tabli-
ce ostrzegawcze). Na mapie tej nale˝y oznaczyç rów-
nie˝ granice zak∏adu górniczego, obiekty budowlane
zak∏adu górniczego oraz strefy zagro˝enia od sk∏adu
materia∏ów wybuchowych. W przypadku gdy sk∏ad
materia∏ów wybuchowych zlokalizowany jest poza ob-
szarem górniczym, jego usytuowanie oraz strefy za-
gro˝enia nale˝y w miar´ potrzeby przedstawiç na od-
r´bnej mapie.

6. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie mniejszej
ni˝ 1:5000 z uwidocznieniem granic obszaru i terenu
górniczego, granic udokumentowania z∏o˝a, filarów
ochronnych, zakresu planowanych na poszczególnych
poziomach robót górniczych, zwiàzanych z usuwaniem
nadk∏adu i eksploatacjà z∏o˝a kopaliny g∏ównej oraz ko-
palin towarzyszàcych w okresie obowiàzywania planu
ruchu. 

7. Charakterystyczne przekroje geologiczne z∏o˝a,
w skali map wyrobisk górniczych.

8. Charakterystyczne profile wyrobisk eksploatacyj-
nych, zwa∏owisk i sk∏adowisk, z uwzgl´dnieniem pozio-
mów, pi´ter i pó∏ek eksploatacyjnych i zwa∏owych oraz
dopuszczalnych szerokoÊci pasów ochronnych, wyso-
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koÊci i kàtów nachylenia skarp oraz kàtów general-
nych.

9. Schematy ideowe planowanych zmian w zasila-
niu zak∏adu górniczego i jego podstawowych obiektów
w energi´ elektrycznà, par´, spr´˝one powietrze i wo-
d´, z podaniem zasadniczych parametrów.

10. Schematy ideowe oraz planowane zmiany 
z podaniem zasadniczych parametrów w odniesieniu
do:

1) g∏ównego odwadniania,

2) sta∏ego transportu wewnàtrzzak∏adowego i g∏ów-
nej odstawy,

3) ∏àcznoÊci i sygnalizacji alarmowej.

11. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na szczegól-
ne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa
wodnego i decyzji w zakresie ochrony powietrza at-
mosferycznego, ochrony przed ha∏asem, ochrony
gruntów rolnych i leÊnych oraz decyzji (zezwoleƒ
i uzgodnieƒ) dotyczàcych ska∏y p∏onnej i odpadów za-
k∏adu górniczego.

12. Odpisy decyzji dotyczàcych zasilania zak∏adu
górniczego w energi´ elektrycznà.

13. Dokumentacje i metryki strza∏owe.

A. W planie ruchu, sporzàdzanym w formie
uproszczonej,  l ikwidowanego odkrywko-
wego zak∏adu górniczego nale˝y pominàç
za∏àcznik okreÊlony w punkcie 7,  a dodat-
kowo do∏àczyç:

14. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie mniejszej
ni˝ 1:5000, z uwidocznieniem granic obszaru i terenu
górniczego, granic udokumentowania z∏o˝a, filarów
ochronnych, zakresu planowanych na poszczególnych
poziomach robót górniczych, likwidacyjnych oraz
zwiàzanych z usuwaniem nadk∏adu, w okresie likwida-
cji zak∏adu górniczego.

15. Odpis zawiadomienia organu administracji
geologicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku rozli-
czeniowego do dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku do projektu zagospodarowania z∏o˝a.
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I. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE PLANU
RUCHU ZAK¸ADU GÓRNICZEGO

WYDOBYWAJÑCEGO KOPALINY OTWORAMI
WIERTNICZYMI

1. Cz´Êç podstawowa planu ruchu

Rozdzia∏ I

1.1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zak∏adu gór-
niczego oraz przedsi´biorcy.

1.2. Przedmiot dzia∏alnoÊci zak∏adu górniczego.

Rozdzia∏ II

1.3. Rodzaj wydobywanej kopaliny g∏ównej i towa-
rzyszàcej, rodzaj magazynowanej substancji lub sk∏a-
dowanych odpadów w górotworze.

1.4. Inne rodzaje wykonywanych robót podlegajà-
ce nadzorowi organu nadzoru górniczego.

Rozdzia∏ III

1.5. Podstawowe dane techniczne urzàdzeƒ stoso-
wanych przy wydobywaniu kopalin, likwidacji zak∏adu
górniczego, magazynowaniu substancji i sk∏adowaniu
odpadów w górotworze (w szczególnoÊci urzàdzenia
wiertnicze, wydobywcze, zwiàzane z rekonstrukcjà
otworów wiertniczych).

1.6. Podstawowe dane techniczne urzàdzeƒ do wy-
konywania robót specjalnych (w szczególnoÊci agrega-
ty cementacyjne, kompresory, pompy, urzàdzenia
oczyszczajàce p∏uczk´ wiertniczà, urzàdzenia przerób-
cze, sprz´t do intensyfikacji przyp∏ywu).

1.7. Podstawowe dane techniczne urzàdzeƒ ener-
getycznych (w szczególnoÊci agregaty pràdotwórcze,
transformatory, kot∏y parowe).

Rozdzia∏ IV

1.8. Opis wyst´pujàcych zagro˝eƒ naturalnych oraz
zagro˝enia ze strony wód opadowych.

Rozdzia∏ V

1.9. Charakterystyka zagro˝enia po˝arowego.

Rozdzia∏ VI

1.10. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, w tym zapyle-
nie, ha∏as, wibracja i inne. Badania psychotechniczne,
organizacja opieki lekarskiej, w tym udzielanie pierw-
szej pomocy.

Rozdzia∏ VII

1.11. Rodzaje i sposoby ∏àcznoÊci.

A. W planie ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny sta∏e otworami
wiertniczymi, poza postanowieniami uj´-
tymi w punktach 1.1—1.11, nale˝y dodat-
kowo wprowadziç rozdzia∏  VII I :

Rozdzia∏ VIII

1.12. Zasady prowadzenia pomiarów i obserwacji
wp∏ywów eksploatacji na powierzchni´ i warunki hy-
drogeologiczne w rejonie pola (pól) eksploatacyjnego
oraz na terenie górniczym.

B. W planie ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny ciek∏e lub gazowe na
obszarach morskich Rzeczypospolitej  Pol-
skiej ,  poza postanowieniami uj´tymi
w pkt 1.1—1.11, nale˝y dodatkowo wpro-
wadziç rozdzia∏y IX—XI obejmujàce nast´-
pujàce zagadnienia:

Rozdzia∏ IX

1.13. Charakterystyka jednostki morskiej, z której
prowadzone b´dà roboty wydobywcze lub geologicz-
ne, a w szczególnoÊci:

1) rodzaj i typ,

2) zasadnicze wyposa˝enie,

3) g∏ówne parametry techniczne.

1.14. Dane dotyczàce innych stosowanych urzà-
dzeƒ.

1.15. Opis wyposa˝enia nautycznego — oznakowa-
nia Êwietlnego, systemów sygnalizacji Êwietlnej
i dêwi´kowej. 

Rozdzia∏ X

1.16. Zasady wspó∏dzia∏ania z obsadà morskà jed-
nostki, z której wykonywane b´dà roboty wydobywcze
lub geologiczne, w tym wspó∏dzia∏anie w zakresie ra-
townictwa górniczego i morskiego. Organizacja ratow-
nictwa za∏ogi w przypadku koniecznoÊci opuszczania
morskiej jednostki oraz system alarmowy i rodzaj wy-
posa˝enia ratunkowego.

Rozdzia∏ XI

1.17. Opis transportu ludzi, sprz´tu i materia∏ów.

Wykaz za∏àczników 
do cz´Êci podstawowej planu ruchu

1. Schemat organizacyjny zak∏adu górniczego z uj´-
ciem pionów i s∏u˝b technicznych oraz z uwzgl´dnie-
niem stanowisk kierownictwa oraz dozoru ruchu. Przy
wydobywaniu kopaliny na obszarach morskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej schemat organizacyjny powinien
uwzgl´dniaç równie˝ obsad´ morskà, odpowiadajàcà
etatyzacji statków morskich.

2. Wykaz cz´Êci zak∏adu górniczego prowadzàcych
samodzielnie ruch z nazwami eksploatowanych przez
nie z∏ó˝ kopalin (dotyczy tylko zak∏adów górniczych,
z∏o˝onych z wi´cej ni˝ jednej cz´Êci prowadzàcej samo-
dzielnie ruch).

Za∏àcznik nr 3
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2. Cz´Êç szczegó∏owa planu ruchu

2.1. Nazwa, adres i dane teleadresowe oraz inne
Êrodki ∏àcznoÊci zak∏adu górniczego, obiektu tereno-
wego, jednostki terenowej, jak równie˝ nazwy najbli˝-
szych stacji kolejowych.

2.2. Rodzaj oraz podstawowe w∏asnoÊci fizykoche-
miczne wydobywanej kopaliny g∏ównej i towarzyszà-
cej (magazynowanej substancji, sk∏adowanych odpa-
dów).

2.3. Podstawowe dane geologiczne i hydrogeolo-
giczne z∏o˝a.

Pierwotne i aktualne (wed∏ug operatu ewidencyj-
nego zasobów) zasoby wydobywalne i przemys∏owe
kopaliny g∏ównej oraz towarzyszàcej. Przewidywane
sczerpywanie zasobów wed∏ug projektu zagospodaro-
wania z∏o˝a i w okresie obowiàzywania planu ruchu.

Zasady dokumentowania iloÊci wydobytej kopali-
ny.

2.4. Opis obszaru i terenu górniczego. Charaktery-
styka obiektów budowlanych zak∏adu górniczego.

2.5. Projektowane roboty w zakresie budowy no-
wych, przebudowy, rozbudowy, remontu, monta˝u
i rozbiórki obiektów budowlanych zak∏adu górniczego
— wed∏ug wzoru nr 1.

2.6. Zasilanie zak∏adu górniczego, obiektu tereno-
wego, jednostki terenowej w energi´ elektrycznà, par´
wodnà, wod´, spr´˝one powietrze i inne noÊniki ener-
gii zwiàzane z ruchem zak∏adu górniczego, z podaniem
podstawowych parametrów technicznych.

2.7. Zakres projektowanych wierceƒ, pog∏´bieƒ
i rekonstrukcji odwiertów, wzgl´dnie ich likwidacji.

2.8. Sposoby i harmonogram likwidacji odwiertów,
ich oznakowanie oraz zabezpieczenie odwiertów wy∏à-
czonych z eksploatacji na okres d∏u˝szego przestoju.

2.9. Sposób odprowadzania wód z∏o˝owych i zwià-
zane z tym instalacje techniczne.

2.10. Opis stref po˝arowych i stref zagro˝enia wy-
buchem oraz miejsc i pomieszczeƒ zagro˝onych po-
wstaniem atmosfery niezdatnej do oddychania.

2.11. Opis schematu technologicznego eksploata-
cji, w tym podstawowe parametry techniczne wydoby-
wania kopaliny.

Opis systemu kontrolno-pomiarowego procesu
technologicznego oraz zakres, rodzaj i cz´stotliwoÊç
pomiarów parametrów z∏o˝owych i eksploatacyjnych. 

Przygotowanie kopaliny do transportu. Charaktery-
styka urzàdzeƒ (instalacji) do przygotowania kopaliny
do transportu.

2.12. Opis sposobu zabezpieczenia wyrobiska w ra-
zie ujawnienia przedmiotu o charakterze zabytku.

2.13. Zamierzenia w zakresie rekultywacji terenów
po dzia∏alnoÊci górniczej.

2.14. Przedsi´wzi´cia dla zapewnienia ochrony Êro-
dowiska, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zadaƒ w za-
kresie:

1) ochrony powierzchni,

2) ochrony wód powierzchniowych, 

3) ochrony wód podziemnych,

4) ochrony powietrza,

5) ochrony przed ha∏asem i wibracjami,

6) ochrony przed odpadami.

A. W planie ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny sta∏e otworami
wiertniczymi, poza postanowieniami uj´-
tymi w punktach 2.1—2.14, nale˝y dodat-
kowo uwzgl´dniç:

2.15. Planowane rejony eksploatacyjne, fronty eks-
ploatacyjne, ich d∏ugoÊci, kierunki, a przy wydobywa-
niu soli otworami wiertniczymi — wymiary komór eks-
ploatacyjnych i filarów mi´dzykomorowych.

2.16. Ogólne za∏o˝enia geologiczno-techniczne od-
wiertów eksploatacyjnych, odpr´˝ajàcych, obserwa-
cyjnych i innych.

2.17. Podstawowe parametry wydobywania kopa-
liny na poszczególnych frontach (polach lub odwier-
tach) eksploatacyjnych, w tym wymagane kryteria i pa-
rametry mediów technologicznych.

2.18. Zasady przygotowania odwiertów przed ich
w∏àczeniem do eksploatacji oraz kryteria wy∏àczania
odwiertów z eksploatacji i sposób ich zabezpieczenia.

2.19. Zasady odpr´˝ania z∏o˝a.

2.20. Rozmieszczenie otworów i barier odpr´˝ajà-
cych z okreÊleniem przewidywanej iloÊci odbieranych
p∏ynów na poszczególnych kierunkach i rejonach z∏o˝a.

2.21. Stosowane systemy i zabezpieczenia przed
uszkadzaniem filarów ochronnych, mi´dzykomoro-
wych, naruszaniem pó∏ek ochronnych oraz wyp∏ywa-
mi p∏ynów na powierzchni´.

2.22. Sposoby odprowadzania kopaliny ze z∏o˝a
(rurociàgi, zbiorniki, przepompownie i inne instalacje
oraz urzàdzenia).

2.23. Opis przewidywanych robót specjalnych
w odwiertach zwiàzanych z intensyfikacjà przyp∏ywu
bàdê udro˝nienia instalacji.

B.  W planie ruchu zak∏adu górniczego wy-
dobywajàcego kopaliny ciek∏e lub gazowe
otworami wiertniczymi poza postanowienia-
mi uj´tymi w pkt 2.1—2.14 nale˝y dodatkowo
uwzgl´dniç:

2.24. Zaliczenie odwiertu do odpowiedniej katego-
rii zagro˝enia siarkowodorowego.

2.25. Zasady prowadzenia próbnej lub sta∏ej eks-
ploatacji, warunki wydobycia kopaliny z poszczegól-
nych odwiertów i horyzontów produktywnych.
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Przewidywane zabiegi specjalne w odwiertach
i wtórne metody eksploatacji z∏o˝a.

C. W planie ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny ciek∏e lub gazowe
otworami wiertniczymi na obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej  Polskiej ,  poza po-
stanowieniami uj´tymi w punktach 
2.1—2.11, 2.14, 2.16, 2.24 i  2.25, nale˝y do-
datkowo uwzgl´dniç:

2.26. Dane lokalizacyjne odwiertu, g∏´bokoÊç mo-
rza w tym miejscu oraz warunki posadowienia lub ko-
twiczenia jednostki morskiej, z której prowadzone b´-
dà roboty wydobywcze.

D. W planie ruchu zak∏adu prowadzàcego bez-
zbiornikowe magazynowanie substancji lub
sk∏adowanie odpadów w górotworze pominàç
nale˝y zagadnienia uj´te w punkcie 2.11, a do-
datkowo wprowadziç:

2.27. Podstawowe dane geologiczne warstwy (serii
geologicznej), w której przewidywane jest magazyno-
wanie substancji lub sk∏adowanie odpadów w góro-
tworze, w tym warunki izolacji miejsca magazynowa-
nia lub sk∏adowania.

2.28. Rodzaj i charakterystyka magazynowanej
substancji lub sk∏adowanych odpadów.

Dane podziemnego magazynu lub sk∏adowiska:
pojemnoÊç ca∏kowita, pojemnoÊç robocza, pojemnoÊç
buforowa, dopuszczalne ciÊnienie maksymalne i mini-
malne, charakterystyka pracy magazynu (poszczegól-
nych komór), okreÊlenie dla ka˝dego z odwiertów pod-
stawowych parametrów zat∏aczania i odbioru.

2.29. Zamierzenia majàce na celu rozbudow´ zdol-
noÊci magazynowania substancji i sk∏adowania odpa-
dów (dodatkowe wiercenia, zabiegi dla poprawy
ch∏onnoÊci warstwy magazynowej).

Niezb´dne prace adaptacyjne i uzupe∏niajàce,
uszczelnianie górotworu.

2.30. Opis systemu nape∏niania i opró˝niania ma-
gazynu, z uwzgl´dnieniem systemu kontrolno-pomia-
rowego procesu oraz systemu oczyszczania substancji.

2.31. Przewidziane dzia∏ania kontrolne dotyczàce
dotrzymywania warunków magazynowania lub sk∏a-
dowania. Zakres oraz cz´stotliwoÊç badaƒ i pomiarów,
w tym szczelnoÊci magazynu.

Program obserwacji w otworach piezometrycz-
nych.

Przewidywane dzia∏ania zapobiegawcze w przy-
padku niekontrolowanego przedostawania si´ sub-
stancji z magazynu lub odpadów ze sk∏adowiska. Okre-
Êlenie wp∏ywu magazynowanej substancji lub sk∏ado-
wanych odpadów na Êrodowisko, zjawiska zachodzàce
podczas kontaktu substancji i odpadów z górotworem.

E. W planie ruchu l ikwidowanego zak∏adu
górniczego pominàç nale˝y zagadnienia
uj´te w punktach 2.6,  2.7,  2.11, 2.12 i  2.13,
a dodatkowo wprowadziç:

2.32. Zakres robót obj´tych likwidacjà zak∏adu gór-
niczego. Terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia likwidacji
(poszczególne etapy).

2.33. Zestawienie zasobów z∏o˝a sporzàdzone na
podstawie dodatku do dokumentacji geologicznej, roz-
liczajàcego zasoby likwidowanego zak∏adu górnicze-
go. Sposób zabezpieczenia niewykorzystanej cz´Êci
z∏o˝a oraz z∏ó˝ sàsiednich.

2.34. Opis i charakterystyka likwidowanych odwier-
tów, ich konstrukcja, wyposa˝enie wg∏´bne i napo-
wierzchniowe.

Sposób oraz harmonogram likwidacji odwiertów
eksploatacyjnych oraz odwiertów innego przeznacze-
nia.

Sposób zabezpieczenia odwiertów nielikwidowa-
nych, które b´dà przekazane innemu zak∏adowi górni-
czemu.

2.35. Harmonogram likwidacji obiektów, instalacji
technologicznych i urzàdzeƒ energomechanicznych za-
k∏adu górniczego. Opis obiektów niepodlegajàcych li-
kwidacji oraz sposób zabezpieczenia.

2.36. Inwentaryzacj´ gruntów znajdujàcych si´
w obr´bie terenu górniczego oraz przewidywane za-
kres i terminy wykonania prac rekultywacyjnych.

2.37. Gospodark´ wodno-Êciekowà i ogólne zamie-
rzenia w tym zakresie w zwiàzku z likwidacjà zak∏adu
górniczego oraz dane ilustrujàce gospodark´ wodnà
z dop∏ywu naturalnego.

2.38. Przewidywane skutki likwidacji zak∏adu górni-
czego dla Êrodowiska, z uwzgl´dnieniem wód pod-
ziemnych i powierzchniowych oraz statecznoÊci po-
wierzchni. Przedsi´wzi´cia chroniàce wyrobiska sà-
siednich zak∏adów górniczych.

2.39. Sposoby likwidacji zapadlisk w obr´bie wp∏y-
wów eksploatacji górniczej.

2.40. Sposoby likwidacji pustek poeksploatacyj-
nych, technika ich wype∏niania, rodzaj stosowanych
materia∏ów wype∏niajàcych oraz metodyka kontroli
procesu.

Wykaz za∏àczników 
do cz´Êci szczegó∏owej planu ruchu

1. Odpis koncesji oraz umowy o ustanowienie u˝yt-
kowania górniczego.

2. Odpis zawiadomienia organu administracji geo-
logicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji geo-
logicznej.

3. Odpis zawiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do projektu zago-
spodarowania z∏o˝a.

4. Mapa powierzchni w skali nie mniejszej ni˝ 
1:25 000, z uwidocznieniem:

1) granic obszaru i terenu górniczego oraz terenu za-
k∏adu górniczego,
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2) granic udokumentowania z∏o˝a,

3) lokalizacji odwiertów,

4) stref zasilania i stref ochronnych dla wód leczni-
czych,

5) stref zagro˝enia wybuchem i po˝arowego.

5. Mapy geologiczno-z∏o˝owe, strukturalno-tekto-
niczne i hydrogeologiczne g∏ównych horyzontów
w skali nie mniejszej ni˝ 1:25 000.

6. Podstawowe przekroje geologiczne z∏o˝a
(warstw górotworu stanowiàcych podziemny maga-
zyn substancji lub sk∏adowisko odpadów).

7. Wykaz odwiertów z podaniem ich przeznaczenia
i g∏´bokoÊci oraz interwa∏ów udost´pnienia horyzon-
tów produktywnych (horyzontów magazynowanej
substancji lub sk∏adowanych odpadów).

8. Schemat ideowy zasilania w energi´ elektrycznà.

9. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na szczegól-
ne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa
wodnego i decyzji w zakresie ochrony powietrza at-
mosferycznego, ochrony przed ha∏asem, ochrony
gruntów rolnych i leÊnych oraz uzgodnieƒ dotyczàcych
odpadów.

10. Odpis dokumentu okreÊlajàcego tytu∏ prawny
przedsi´biorcy do nieruchomoÊci, a w przypadku wie-
lu w∏aÊcicieli nieruchomoÊci wykaz zawartych umów
z poszczególnymi w∏aÊcicielami.

11. Opis szczególnych przedsi´wzi´ç w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej.

Uwaga: Za∏àcznik nr 11 nale˝y opracowaç tylko w przy-
padku, gdy wzgl´dy technologiczne bàdê warunki lo-
kalne wymagajà szczególnych zabezpieczeƒ wykracza-
jàcych poza ogólnie przyj´te zasady ochrony okreÊlo-
ne w cz´Êci podstawowej planu ruchu.

A. Do planu ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny sta∏e otworami
wiertniczymi nale˝y dodatkowo za∏àczyç:

12. Map´ pola eksploatacyjnego w skali nie mniej-
szej ni˝ 1:5000, z wyszczególnieniem:

1) rejonów i kierunków prowadzonej eksploatacji,

2) filarów ochronnych,

3) zasi´gu wp∏ywów eksploatacji,

4) stref zagro˝enia po˝arowego i wybuchem,

5) dróg dojazdowych do odwiertów (rejonów) czyn-
nych,

6) g∏ównych ciàgów technologicznych, z podaniem
zdolnoÊci przesy∏owych, a przy zbiornikach — zdol-
noÊci magazynowych.

13. Schematy konstrukcji i uzbrojenia odwiertów —
napowierzchniowe i wg∏´bne.

14. Schemat zasilania zak∏adu górniczego w par´
wodnà, spr´˝one powietrze wzgl´dnie inne noÊniki
energii (ciecze technologiczne).

B. Do planu ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny ciek∏e lub gazowe
otworami wiertniczymi nale˝y dodatkowo
za∏àczyç:

15. Schemat rurociàgów technologicznych z poda-
niem zasadniczych parametrów, w tym pompownie
i zbiorniki magazynowe.

C. Do planu ruchu zak∏adu górniczego wydo-
bywajàcego kopaliny ciek∏e lub gazowe
otworami wiertniczymi na obszarach mor-
skich Rzeczypospolitej  Polskiej  nale˝y do-
datkowo za∏àczyç:

16. Odpis decyzji w sprawie wst´pu na obszar mor-
ski Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania robót
wydobywczych.

17. Zezwolenie w∏aÊciwego organu administracji
rzàdowej na wyjÊcie za∏ogi w morze.

18. Zezwolenie w∏aÊciwego organu administracji
morskiej na posadowienie lub kotwiczenie jednostki
morskiej, z której prowadzone b´dà roboty wydobyw-
cze.

19. Plan zwalczania rozlewów na morzu.

D. W planie ruchu l ikwidowanego zak∏adu
górniczego pominàç nale˝y za∏àcznik 5,
a dodatkowo za∏àczyç:

20. Map´ hydrogeologicznà terenu górniczego,
z uwzgl´dnieniem obni˝eƒ terenu, filarów ochronnych
oraz pustek poeksploatacyjnych.

21. Wykaz obiektów przewidzianych do pozosta-
wienia, nieobj´tych programem likwidacji zak∏adu gór-
niczego.

22. Map´ z naniesieniem obiektów, o których mo-
wa w za∏àczniku 21, oraz naniesieniem zmian powsta-
∏ych podczas prac zwiàzanych z likwidacjà zak∏adu gór-
niczego.

23. Wykaz inwentaryzacji gruntów obj´tych wp∏y-
wami dzia∏alnoÊci górniczej, wraz z przewidywanym
zakresem i terminami wykonania prac rekultywacyj-
nych — wed∏ug wzoru nr 2.

24. Zestawienie obejmujàce gospodark´ wodà ko-
palnianà z dop∏ywu naturalnego — wed∏ug wzoru nr 3.

II. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE PLANU
RUCHU ZAK¸ADU WYDOBYWAJÑCEGO KOPALINY
POSPOLITE OTWORAMI WIERTNICZYMI SPORZÑ-
DZANEGO W FORMIE UPROSZCZONEJ

(Plan ruchu nie zawiera cz´Êci podstawowej)

1. Nazwa i adres oraz dane teleadresowe zak∏adu
górniczego (zak∏adu wykonawcy). Koncesja lub dowód
zarejestrowania zak∏adu przez w∏aÊciwy organ.

2. Przedmiot dzia∏alnoÊci zak∏adu — zakres wyko-
nywanych prac.
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3. Podstawowe dane geologiczne i hydrogeologicz-
ne z∏o˝a.

Pierwotne i aktualne zasoby wydobywalne i prze-
mys∏owe kopaliny g∏ównej i towarzyszàcej. Projekto-
wane sczerpywanie z∏o˝a wed∏ug projektu zagospoda-
rowania z∏o˝a i w okresie obowiàzywania planu ruchu.
Zasady dokumentowania iloÊci wydobytej kopaliny.

4. Dane techniczne dotyczàce maszyn i urzàdzeƒ
niezb´dnych do wykonywania prac.

5. Opis robót przygotowawczych oraz budowlano-
-monta˝owych i demonta˝owych zwiàzanych z zakre-
sem wykonywanych prac.

6. Opis metodyki i techniki wykonywania prac
(w szczególnoÊci stosowane technologie, pomiary, ba-
dania).

7. Zabezpieczenie przeciwpo˝arowe obiektów, urzà-
dzeƒ i prac.

8. Zagro˝enia mogàce wystàpiç w czasie wykony-
wania robót.

9. Czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników.

10. Czynniki mogàce wp∏ynàç na naruszenie stanu
Êrodowiska.

11. Harmonogram i sposób likwidacji otworów
wiertniczych lub ich zabezpieczenia oraz przywrócenie
terenu do stanu poprzedniego.

12. Charakterystyka obiektów budowlanych zak∏a-
du górniczego.

13. Przedsi´wzi´cia dla zapewnienia ochrony Êro-
dowiska, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zadaƒ w za-
kresie:

1) ochrony powierzchni,

2) ochrony wód powierzchniowych,

3) ochrony wód podziemnych,

4) ochrony powietrza,

5) ochrony przed ha∏asem i wibracjami,

6) ochrony przed odpadami.

Wykaz za∏àczników do planu ruchu zak∏adu wydoby-
wajàcego kopaliny pospolite otworami wiertniczymi

1. Schemat organizacyjny zak∏adu górniczego z uj´-
ciem niezb´dnych pionów i s∏u˝b technicznych oraz
z okreÊleniem stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu.

2. Odpisy koncesji i umowy o ustanowienie u˝ytko-
wania górniczego.

3. Plan sytuacyjny z uwidocznieniem otworów i ich
g∏´bokoÊci.

4. Profil geologiczny, wraz z konstrukcjà otworów
wiertniczych (wydobywczych).

5. Odpis zawiadomienia organu administracji geo-
logicznej o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dokumentacji geo-
logicznej.

6. Odpis dokumentu okreÊlajàcego tytu∏ prawny
przedsi´biorcy do nieruchomoÊci.

7. Odpisy decyzji dotyczàcych zasilania w energi´
elektrycznà.

8. Odpisy decyzji w sprawie ochrony Êrodowiska.
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I. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE PLANU
RUCHU ZAK¸ADU WYKONUJÑCEGO ROBOTY

GEOLOGICZNE

(Plan ruchu zak∏adu wykonujàcego roboty geologicz-
ne nie zawiera cz´Êci podstawowej)

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zak∏adu,
wiertni oraz przedsi´biorcy.

2. Przedmiot dzia∏alnoÊci zak∏adu wykonujàcego
roboty geologiczne — cel i zakres wykonywanych prac.

Inne rodzaje wykonywanych robót podlegajàce
nadzorowi organu nadzoru górniczego.

3. Podstawowe dane techniczne maszyn i urzàdzeƒ
niezb´dnych do wykonania prac (w szczególnoÊci ro-
dzaj urzàdzeƒ wiertniczych).

4. Podstawowe dane techniczne stosowanych urzà-
dzeƒ energetycznych.

Zasilanie w energi´ elektrycznà (podstawowe i re-
zerwowe).

5. Opis robót monta˝owych i demonta˝owych
wiertni (jednostki morskiej).

6. Opis wyst´pujàcych zagro˝eƒ naturalnych oraz
zagro˝eƒ ze strony wód opadowych, wraz z zalicze-
niem do odpowiednich stopni, kategorii lub klas zagro-
˝eƒ.

7. Charakterystyka zagro˝enia po˝arowego.

8. Opis zabezpieczenia miejsca ujawnienia przed-
miotu o charakterze zabytku.

9. Czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników,
w tym zapylenie, ha∏as, wibracja.

10. Rodzaje i sposoby ∏àcznoÊci.

11. Zakres prac pomiarowych, badawczych (w szcze-
gólnoÊci geofizycznych, hydrogeologicznych, technicz-
nych) oraz innych prac przewidywanych do wykonania
w otworach w czasie wiercenia i po zakoƒczeniu wierce-
nia.

12. Przewidywane zabiegi specjalne w otworach
(w szczególnoÊci dla oczyszczenia strefy przyodwierto-
wej, intensyfikacji przyp∏ywu, uszczelnieƒ).

13. Zakres i sposób stosowania materia∏ów pro-
mieniotwórczych oraz Êrodków strza∏owych.

14. Sposób dostarczania wody dla celów przemy-
s∏owych oraz sposób magazynowania i odprowadza-
nia odpadów p∏uczkowych lub Êcieków.

15. Sposób przeprowadzania badaƒ po zakoƒcze-
niu wiercenia oraz przewidywany okres prowadzenia
testów produkcyjnych w odwiertach.

16. Sposób i termin likwidacji odwiertu albo spo-
sób zabezpieczenia odwiertu do czasu przekazania go

do eksploatacji. Zasady i tryb post´powania przy prze-
kazaniu odwiertu do eksploatacji.

17. Zamierzenia w zakresie rekultywacji terenów po
dzia∏alnoÊci górniczej.

18. Przedsi´wzi´cia dla zapewnienia ochrony Êro-
dowiska, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zadaƒ w za-
kresie:

1) ochrony powierzchni,

2) ochrony wód powierzchniowych,

3) ochrony wód podziemnych,

4) ochrony powietrza,

5) ochrony przed ha∏asem i wibracjami,

6) ochrony przed odpadami.

A. W planie ruchu zak∏adu wykonujàcego ro-
boty geologiczne na obszarach morskich
Rzeczypospolitej  Polskiej ,  poza postano-
wieniami uj´tymi w punktach 1—18, nale-
˝y dodatkowo uwzgl´dniç:

19. Zasady wspó∏dzia∏ania z obsadà morskà jed-
nostki, z której wykonywane b´dà roboty geologiczne,
w tym wspó∏dzia∏anie w zakresie ratownictwa górni-
czego i morskiego. Organizacja ratownictwa w przy-
padku koniecznoÊci opuszczania morskiej jednostki
oraz system alarmowy i rodzaj wyposa˝enia ratunko-
wego.

20. Dane lokalizacyjne odwiertu, g∏´bokoÊç morza
w tym miejscu oraz warunki posadowienia lub kotwi-
czenia jednostki morskiej (platformy), z której prowa-
dzone b´dà roboty geologiczne.

21. Charakterystyk´ jednostki morskiej, z której
prowadzone b´dà roboty geologiczne (rodzaj i typ, za-
sadnicze wyposa˝enie, g∏ówne parametry techniczne).

22. Opis wyposa˝enia nautycznego — oznakowa-
nia Êwietlnego, systemów sygnalizacji Êwietlnej
i dêwi´kowej.

23. Opis transportu ludzi, sprz´tu i materia∏ów.

Wykaz za∏àczników do planu 
ruchu zak∏adu wykonujàcego roboty geologiczne

1. Schemat organizacyjny zak∏adu z uj´ciem pio-
nów i s∏u˝b technicznych oraz z uwzgl´dnieniem stano-
wisk kierownictwa oraz dozoru ruchu.

2. Odpis koncesji, a w przypadku wykonywania ro-
bót geologicznych niewymagajàcych koncesji — decy-
zja w∏aÊciwego organu administracji geologicznej za-
twierdzajàca projekt prac geologicznych.

3. Projekt (projekty) geologiczno-techniczny otwo-
ru — wed∏ug wzoru nr 1.

4. Mapa sytuacyjna w skali nie mniejszej ni˝ 
1:25 000 z naniesionà lokalizacjà otworu (otworów)
oraz jego oznaczeniem.

Za∏àcznik nr 4
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5. Odpis dokumentu okreÊlajàcego tytu∏ prawny
przedsi´biorcy do nieruchomoÊci, a w przypadku wie-
lu w∏aÊcicieli nieruchomoÊci — wykaz umów zawar-
tych z poszczególnymi w∏aÊcicielami.

6. Schemat ideowy zasilania wiertni w energi´
elektrycznà.

7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na szczegól-
ne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa
wodnego i decyzji w zakresie ochrony powietrza at-
mosferycznego, ochrony przed ha∏asem, ochrony
gruntów rolnych i leÊnych oraz decyzji i uzgodnieƒ do-
tyczàcych zasad post´powania z odpadami.

A. W planie ruchu zak∏adu wykonujàcego ro-
boty geologiczne na obszarach morskich
Rzeczypospolitej  Polskiej  pominàç nale˝y
zagadnienia uj´te w punktach 3 i 5,  a do-
datkowo wprowadziç:

8. Odpis decyzji w sprawie wst´pu na obszar mor-
ski Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania robót
geologicznych.

9. Zezwolenie w∏aÊciwego organu administracji
rzàdowej na wyjÊcie za∏ogi w morze. 

10. Zezwolenie w∏aÊciwego organu administracji
morskiej na kotwiczenie lub posadowienie morskiej
jednostki, z której prowadzone b´dà roboty geologicz-
ne. 

11. Projekt geologiczno-techniczny otworu — we-
d∏ug wzoru nr 2.

12. Plan zwalczania rozlewów na morzu.

II. SZCZEGÓ¸OWE WYMAGANIA DOTYCZÑCE PLANU
RUCHU ZAK¸ADU WYKONUJÑCEGO BADANIA
GEOFIZYCZNE WYMAGAJÑCE U˚YCIA MATERIA-
¸ÓW WYBUCHOWYCH.

(Plan ruchu nie zawiera cz´Êci podstawowej)

1. Nazwa, adres oraz dane teleadresowe i Êrodki
∏àcznoÊci zak∏adu.

2. Przewidywany zakres robót. Za∏o˝enia projektu
prac geologicznych. 

3. Przewo˝enie, przenoszenie i magazynowanie
Êrodków strza∏owych oraz cz´stotliwoÊç i zasady kon-
troli.

4. Rodzaj stosowanych Êrodków strza∏owych
i sprz´tu strza∏owego.

5. Prace przygotowawcze poprzedzajàce w∏aÊciwe
roboty strza∏owe. Zasady zawiadamiania oraz zabez-
pieczenia rejonów robót strza∏owych.

6. Zasady i sposób wykonywania robót strza∏o-
wych. Rejony wy∏àczone z prowadzenia robót strza∏o-

wych dla ochrony obiektów i instalacji technicznych.
Zasady uzgodnieƒ.

7. Wyznaczanie stref zagro˝enia oraz zabezpiecze-
nie ludzi, mienia oraz ciàg∏oÊci ruchu zak∏adu przed
skutkami robót strza∏owych.

8. Rodzaj stosowanych wiertnic oraz pozosta∏e wy-
posa˝enie techniczne zwiàzane z wierceniem.

9. Wiercenie otworów strza∏owych, ich konstrukcja,
przewidywane g∏´bokoÊci.

10. Sposób odprowadzenia odpadów p∏uczkowych
i Êcieków oraz sk∏adowania odpadów.

11. Opis sposobu zabezpieczenia wyrobiska w razie
ujawnienia przedmiotu o charakterze zabytku.

12. Likwidacja otworów strza∏owych.

13. Zamierzenia w zakresie rekultywacji terenów po
dzia∏alnoÊci górniczej.

14. Zasady uregulowania prawa wst´pu na nieru-
chomoÊci, na których przewiduje si´ wykonywanie ba-
daƒ (miejsce przechowywania dokumentów potwier-
dzajàcych wst´p na nieruchomoÊç).

15. Przedsi´wzi´cia dla zapewnienia ochrony Êro-
dowiska, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zadaƒ w za-
kresie:

1) ochrony powierzchni,

2) ochrony wód powierzchniowych,

3) ochrony wód podziemnych,

4) ochrony powietrza,

5) ochrony przed ha∏asem i wibracjami,

6) ochrony przed odpadami.

Wykaz za∏àczników do planu ruchu sporzàdzanego
w formie uproszczonej zak∏adu górniczego wykonujà-
cego badania geofizyczne wymagajàce u˝ycia mate-

ria∏ów wybuchowych

1. Schemat organizacyjny zak∏adu górniczego
z okreÊleniem pionów i s∏u˝b technicznych oraz
z uwzgl´dnieniem wykazu stanowisk kierownictwa
i dozoru ruchu.

2. Odpis koncesji.

3. Mapa powierzchni z oznaczeniem profili z wy-
szczególnieniem istniejàcych obszarów górniczych,
granic koncesji, obiektów wymagajàcych szczególnej
ochrony.

4. Dokumentacja strza∏owa lub metryka strza∏owa.

5. Opis szczególnych przedsi´wzi´ç w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej.
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Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 934 i Nr 170, poz. 1217) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w spra-
wie planów ruchu zak∏adów górniczych (Dz. U. Nr 94,
poz. 840 oraz z 2003 r. Nr 181, poz. 1776) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan ruchu sporzàdzony w formie uproszczo-
nej, plan ruchu zak∏adu wykonujàcego roboty
geologiczne, plan ruchu likwidowanego zak∏a-
du górniczego oraz plan ruchu likwidowanego
zak∏adu, o którym mowa w § 3 i 4, powinien
byç przedstawiony do zatwierdzenia w∏aÊciwe-
mu organowi nadzoru górniczego co najmniej
na 30 dni przed zamierzonym rozpocz´ciem
wykonywania robót.”;

2) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) pkt 1.5 i 1.6 otrzymujà brzmienie:

„1.5. Prognoza wp∏ywu dzia∏alnoÊci górniczej
na Êrodowisko. Przewidywany wp∏yw
eksploatacji górniczej na powierzchni´
w ca∏ym okresie prowadzenia ruchu za-
k∏adu górniczego.

1.6. Zasady post´powania z odpadami oraz
masami ziemnymi lub skalnymi usuwa-
nymi albo przemieszczanymi w zwiàzku
z wydobywaniem kopalin ze z∏ó˝ wraz
z ich przerabianiem.”,

b) pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

„1.9. Okres likwidacji zak∏adu górniczego,
w tym: przewidywane terminy rozpocz´-
cia likwidacji zak∏adu górniczego, rozpo-
cz´cia likwidacji urzàdzeƒ i obiektów za-
k∏adu górniczego, zakoƒczenia eksploata-
cji i zakoƒczenia likwidacji zak∏adu górni-
czego oraz terminy rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia rekultywacji terenów po dzia∏alno-
Êci górniczej.”,

c) pkt 1.12 otrzymuje brzmienie:

„1.12. Bilans odpadów oraz mas ziemnych lub
skalnych usuwanych albo przemieszcza-
nych w zwiàzku z wydobywaniem kopa-
lin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem
i sposób post´powania z nimi.”,

d) pkt 1.23 otrzymuje brzmienie:

„1.23. Przewidywany wp∏yw magazynu lub
sk∏adowiska podziemnego na Êrodowi-
sko.”,

e) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci podstawo-
wej planu ruchu”:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania
wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go, a tak˝e decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed ha∏asem, ochrony powierzchni
ziemi oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgod-
nieƒ) dotyczàcych zasad post´powania
z odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi usuwanymi albo przemiesz-
czanymi w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabia-
niem.”,

— pkt 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„9. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku rozliczeniowego do do-
kumentacji geologicznej. Odpis zawia-
domienia organu koncesyjnego o przy-
j´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do projektu
zagospodarowania z∏o˝a, z wyjàtkiem
przypadków, gdy dodatek ten rozlicza
zasoby z∏o˝a w zwiàzku z zaniechaniem
lub zakoƒczeniem wydobywania kopali-
ny ze z∏o˝a.

10. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏co-
nych dzia∏alnoÊcià górniczà, w oparciu
o aktualnà map´ ewidencji gruntów,
oraz przewidywany zakres i terminy wy-
konania prac rekultywacyjnych — we-
d∏ug wzoru nr 5.”,

f) w pkt 2.5 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykorzystanie odpadów oraz mas ziem-
nych lub skalnych usuwanych albo prze-
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mieszczanych w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem.”,

g) w pkt 2.23 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) roboty strza∏owe, wykonywane na podsta-
wie zgody albo zezwolenia kierownika ru-
chu zak∏adu górniczego,”,

h) w pkt 2.26 ppkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4) ustalenia dotyczàce sposobu przeciwdzia-
∏ania i usuwania skutków eksploatacji, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem ochrony po-
wierzchni ziemi oraz obiektów powierzch-
niowych i infrastruktury technicznej, jak
równie˝ rekultywacji terenów po dzia∏alno-
Êci górniczej,

5) gospodark´ odpadami oraz masami ziem-
nymi lub skalnymi usuwanymi albo prze-
mieszczanymi w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem,”,

i) po pkt 2.27 dodaje si´ pkt 2.27a w brzmieniu:

„2.27a. Szkolenie za∏ogi.”,

j) w pkt 2.35:

— ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzdatnienie do zagospodarowania tere-
nów po dzia∏alnoÊci górniczej,”,

— ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sposób zabezpieczenia obiektów, urzà-
dzeƒ lub wyrobisk stanowiàcych zabyt-
ki,”,

k) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci szczegó∏o-
wej planu ruchu” pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Schemat rurociàgów podsadzkowych oraz
instalacji przemys∏owego wykorzystania
w wyrobiskach górniczych: odpadów oraz
mas ziemnych lub skalnych usuwanych al-
bo przemieszczanych w zwiàzku z wydoby-
waniem kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przera-
bianiem.”,

l) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
planu ruchu zak∏adu prowadzàcego okreÊlone
roboty podziemne z zastosowaniem techniki
górniczej”:

— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Ogólna charakterystyka geologiczna
i hydrogeologiczna górotworu, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem rejonu projek-
towanych robót.

6. Prognoza wp∏ywu robót podziemnych
na Êrodowisko w ca∏ym okresie prowa-
dzenia tych robót.”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przewidywane przebudowy i roboty re-
montowe g∏ównych wyrobisk pod-
ziemnych (w szczególnoÊci poszerzanie
g∏ównych dróg przewozowych, szy-
bów).”,

— po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:

„11a. Planowane wyrobiska podziemne
oraz roboty wiertnicze.”,

— pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Zagro˝enie wodne i warunki hydroge-
ologiczne:

1) klasyfikacja zak∏adu górniczego lub
zak∏adu pod wzgl´dem zagro˝enia
wodnego (zaliczenie z∏ó˝ lub ich cz´-
Êci do odpowiednich stopni zagro˝e-
nia wodnego),

2) kszta∏towanie si´ zagro˝enia wodne-
go ze strony wód powodziowych dla
zak∏adu górniczego lub zak∏adu, spo-
soby zabezpieczenia obiektów i wy-
robisk podziemnych przed skutkami
powodzi.”,

— dodaje si´ pkt 23 w brzmieniu:

„23. Szkolenie za∏ogi.”,

m) w „Wykazie za∏àczników do planu ruchu”:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa po-
wierzchni w skali nie mniejszej ni˝
1:5 000, a w uzasadnionych przypadkach
w skali 1:10 000, z uwidocznieniem sytu-
acji i zagospodarowania powierzchni,
dóbr, dla których wyznaczone zosta∏y fi-
lary ochronne, oraz odpornoÊci obiek-
tów w granicach zasi´gu wp∏ywów pro-
jektowanych robót podziemnych.”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a. Mapy wyrobisk podziemnych w skali
nie mniejszej ni˝ 1:5 000, zaktualizowa-
ne na koniec pierwszego pó∏rocza po-
przedzajàcego wa˝noÊç opracowanego
planu ruchu, z naniesieniem czynnych
i projektowanych wyrobisk podziem-
nych, otworów wiertniczych wymienio-
nych w pkt 11 i 11a planu ruchu oraz
danych o istniejàcych zagro˝eniach na-
turalnych.”,

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dokumentacji hydrogeologicz-
nej.”,
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— po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania
wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go.”,

n) wzór nr 2A otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,

o) we wzorze nr 4A tytu∏ tabeli otrzymuje brzmie-
nie:

„ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH W OBIEKTACH BUDOWLA-
NYCH ZAK¸ADU GÓRNICZEGO”;

3) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) pkt 1.9 otrzymuje brzmienie:

„1.9. Prognoza wp∏ywu dzia∏alnoÊci górniczej
na Êrodowisko.”,

b) pkt 1.10 otrzymuje brzmienie:

„1.10. Okres likwidacji zak∏adu górniczego,
w tym: terminy rozpocz´cia likwidacji
zak∏adu górniczego, rozpocz´cia likwi-
dacji poszczególnych urzàdzeƒ i obiek-
tów zak∏adu górniczego, zakoƒczenia
eksploatacji i zakoƒczenia likwidacji za-
k∏adu górniczego oraz terminy rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia rekultywacji tere-
nów po dzia∏alnoÊci górniczej.

Wskazanie przysz∏ych u˝ytkowników te-
renów.”,

c) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci podstawo-
wej planu ruchu”:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa w skali,
w jakiej sporzàdzane sà mapy wyrobisk
górniczych, z uwidocznieniem sytuacji
powierzchni terenu, zagospodarowania
górniczego, w granicach terenu górni-
czego oraz stref zagro˝eƒ wyznaczonych
w oparciu o docelowe zakresy eksplo-
atacji. Na mapie tej nale˝y oznaczyç
równie˝ granice obszaru górniczego i te-
renu górniczego oraz strefy zagro˝enia
od sk∏adu materia∏ów wybuchowych.
W przypadku gdy sk∏ad materia∏ów wy-
buchowych zlokalizowany jest poza ob-
szarem górniczym, jego usytuowanie
oraz strefy zagro˝enia nale˝y w miar´
potrzeby przedstawiç na odr´bnej ma-
pie.”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania

wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go, a tak˝e decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed ha∏asem, ochrony powierzchni
ziemi oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgod-
nieƒ) dotyczàcych zasad post´powania
z odpadami oraz masami ziemnymi lub
skalnymi usuwanymi albo przemiesz-
czanymi w zwiàzku z wydobywaniem
kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabia-
niem.”,

— lit. A otrzymuje brzmienie:

„A. W planie ruchu l ikwidowanego
odkrywkowego zak∏adu górnicze-
go nale˝y pominàç za∏àcznik nr 6,
a dodatkowo do∏àczyç:”,

— pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku rozliczeniowego do
dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do
projektu zagospodarowania z∏o˝a,
z wyjàtkiem przypadków, gdy dodatek
ten rozlicza zasoby z∏o˝a w zwiàzku
z zaniechaniem lub zakoƒczeniem wy-
dobywania kopaliny ze z∏o˝a.

11. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏co-
nych dzia∏alnoÊcià górniczà, w oparciu
o aktualnà map´ ewidencji gruntów,
a tak˝e przewidywany sposób lub kie-
runek oraz terminy rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia prac rekultywacyjnych — we-
d∏ug wzoru nr 6A.”,

— dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13. Harmonogram likwidacji zak∏adu górni-
czego.”,

d) po pkt 2.14 dodaje si´ pkt 2.14a w brzmieniu:

„2.14a. Organizacja i sposób zabezpieczenia
zak∏adu górniczego na czas wstrzyma-
nia ruchu — w przypadku eksploatacji
sezonowej.”,

e) w pkt 2.21:

— ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rekultywacj´ terenów po dzia∏alnoÊci
górniczej,”,

— ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) gospodark´ odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi, w tym nadk∏a-
dem, usuwanymi albo przemieszczany-
mi w zwiàzku z wydobywaniem kopalin
ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem,”,
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f) po pkt 2.21 dodaje si´ pkt 2.21a w brzmieniu:

„2.21a. Szkolenie za∏ogi.”,

g) pkt 2.23 otrzymuje brzmienie:

„2.23. Opis wp∏ywu likwidacji zak∏adu górni-
czego na Êrodowisko oraz obiekty i urzà-
dzenia na powierzchni, zestawienie
obiektów zak∏adu górniczego i obiektów
przewidzianych do likwidacji — wed∏ug
wzoru nr 5A, oraz zestawienie po-
wierzchni terenów przewidzianych do
rekultywacji (uwzgl´dniajàc numery
ewidencyjne i powierzchnie dzia∏ek)
wraz z okreÊleniem sposobu lub kierun-
ku oraz okresu wykonywania rekultywa-
cji.”,

h) w pkt 2.24 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Opis robót górniczych zwiàzanych z koƒco-
wym etapem eksploatacji z∏o˝a i likwidacjà za-
k∏adu górniczego.”,

i) pkt 2.25 i 2.26 otrzymujà brzmienie:

„2.25. Opis planowanych sposobów zabezpie-
czenia niewykorzystanej cz´Êci z∏o˝a ko-
paliny oraz sposobów zabezpieczenia
sàsiednich z∏ó˝ kopalin.

2.26. Sposób likwidacji urzàdzeƒ technicz-
nych, urzàdzeƒ zak∏adu przeróbki me-
chanicznej, urzàdzeƒ transportowych
oraz zasilania zak∏adu górniczego i jego
podstawowych obiektów w energi´
elektrycznà.”,

j) po pkt 2.27 dodaje si´ pkt 2.27a w brzmieniu:

„2.27a. Sposób zabezpieczenia dokumentacji
mierniczo-geologicznej zak∏adu górni-
czego.”,

k) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci szczegó∏o-
wej planu ruchu” pkt 1—3 otrzymujà brzmie-
nie:

„1. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa terenu
górniczego w skali, w jakiej sporzàdzone sà
mapy wyrobisk górniczych, z uwidocznie-
niem planowanej eksploatacji, robót likwi-
dacyjnych oraz przewidywanych zmian
w odniesieniu do obiektów budowlanych
w okresie obowiàzywania planu ruchu,
z zaznaczeniem zwa∏owisk mas ziemnych
lub skalnych usuwanych albo przemiesz-
czanych w zwiàzku z wydobywaniem kopa-
lin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem, w tym
nadk∏adu i sk∏adowisk odpadów, a tak˝e za-
si´gu drgaƒ sejsmicznych, udarowej fali
powietrza i rozrzutu od∏amków skalnych,
z równoczesnym oznaczeniem elementów
zabezpieczenia strefy rozrzutu od∏amków
w czasie strzelania (w szczególnoÊci poste-
runki zabezpieczajàce, zapory, schrony, ta-

blice ostrzegawcze). Na mapie tej nale˝y
oznaczyç równie˝ granice obszaru górni-
czego, terenu górniczego i zak∏adu górni-
czego oraz obiekty budowlane zak∏adu gór-
niczego.

2. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie
mniejszej ni˝ 1:5 000 z uwidocznieniem
granic obszaru i terenu górniczego, granic
udokumentowania z∏o˝a, filarów ochron-
nych, zakresu planowanych na poszczegól-
nych poziomach robót górniczych, zwiàza-
nych z usuwaniem nadk∏adu i eksploatacjà
z∏o˝a kopaliny g∏ównej oraz kopalin towa-
rzyszàcych w okresie obowiàzywania planu
ruchu, z zaznaczeniem parcel z∏o˝a zakwali-
fikowanych do przewidywanych strat w za-
sobach przemys∏owych i nieprzemys∏o-
wych.

3. Charakterystyczne przekroje geologiczne
z∏o˝a w rejonie planowanej eksploatacji,
w skali map wyrobisk górniczych, z zazna-
czeniem przewidywanych strat w zasobach
przemys∏owych i nieprzemys∏owych.”,

l) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
treÊci planu ruchu odkrywkowego zak∏adu gór-
niczego wydobywajàcego kopalin´ pospolità
sporzàdzanego w formie uproszczonej”:

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zasilanie zak∏adu górniczego i jego pod-
stawowych obiektów w energi´ elek-
trycznà.”,

— po pkt 15 dodaje si´ pkt 15a w brzmieniu:

„15a. Organizacja i sposób zabezpieczenia
zak∏adu górniczego na czas wstrzyma-
nia ruchu — w przypadku eksploatacji
sezonowej.”,

— w pkt 19 ppkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) rekultywacj´ terenów po dzia∏alnoÊci
górniczej, sposób zabezpieczania obiek-
tów, urzàdzeƒ lub wyrobisk stanowià-
cych zabytki,

3) gospodark´ odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi, w tym nadk∏a-
dem, usuwanymi albo przemieszczany-
mi w zwiàzku z wydobywaniem kopalin
ze z∏ó˝ wraz z ich przerabianiem,”,

— po pkt 19 dodaje si´ pkt 19a w brzmieniu: 

„19a. Szkolenie za∏ogi.”,

— pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Okres likwidacji zak∏adu górniczego,
w tym: terminy rozpocz´cia likwidacji
zak∏adu górniczego, rozpocz´cia likwi-
dacji poszczególnych urzàdzeƒ i obiek-
tów zak∏adu górniczego, zakoƒczenia
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eksploatacji i zakoƒczenia likwidacji za-
k∏adu górniczego oraz terminy rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia rekultywacji tere-
nów po dzia∏alnoÊci górniczej.

Wskazanie przysz∏ych u˝ytkowników te-
renów.”,

— pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Opis wp∏ywu likwidacji zak∏adu górni-
czego na Êrodowisko oraz obiekty
i urzàdzenia na powierzchni, zestawie-
nie obiektów zak∏adu górniczego
i obiektów przewidzianych do likwidacji
— wed∏ug wzoru nr 5A, oraz zestawie-
nie powierzchni terenów przewidzia-
nych do rekultywacji (uwzgl´dniajàc
numery ewidencyjne i powierzchnie
dzia∏ek) wraz z okreÊleniem sposobu
lub kierunku oraz okresu wykonywania
rekultywacji.”,

— pkt 25—27 otrzymujà brzmienie:

„25. Opis robót górniczych zwiàzanych
z koƒcowym etapem eksploatacji z∏o˝a
i likwidacjà zak∏adu górniczego.

26. Opis planowanych sposobów zabezpie-
czenia niewykorzystanej cz´Êci z∏o˝a
kopaliny oraz sposobów zabezpiecze-
nia sàsiednich z∏ó˝ kopalin.

27. Sposób likwidacji urzàdzeƒ technicz-
nych, urzàdzeƒ zak∏adu przeróbki me-
chanicznej, urzàdzeƒ transportowych
oraz zasilania zak∏adu górniczego i jego
podstawowych obiektów w energi´
elektrycznà.”,

— dodaje si´ pkt 28 w brzmieniu:

„28. Sposób zabezpieczenia dokumentacji
mierniczo-geologicznej zak∏adu górni-
czego.”,

m) w „Wykazie za∏àczników do planu ruchu spo-
rzàdzanego w formie uproszczonej”:

— pkt 5—7 otrzymujà brzmienie:

„5. Mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa terenu
górniczego w skali, w jakiej sporzàdzane
sà mapy wyrobisk górniczych, z uwi-
docznieniem planowanej eksploatacji,
robót likwidacyjnych oraz przewidywa-
nych zmian w odniesieniu do obiektów
budowlanych zak∏adu górniczego
w okresie obowiàzywania planu ruchu,
z zaznaczeniem zwa∏owisk mas ziem-
nych lub skalnych usuwanych albo prze-
mieszczanych w zwiàzku z wydobywa-
niem kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich przerabia-
niem, w tym nadk∏adu i sk∏adowisk od-
padów, a tak˝e zasi´gu drgaƒ sejsmicz-
nych, udarowej fali powietrza i rozrzutu

od∏amków skalnych, z równoczesnym
oznaczeniem elementów zabezpieczenia
strefy rozrzutu od∏amków w czasie strze-
lania (w szczególnoÊci posterunki zabez-
pieczajàce, zapory, schrony, tablice
ostrzegawcze). Na mapie tej nale˝y ozna-
czyç równie˝ granice obszaru górnicze-
go, terenu górniczego i zak∏adu górnicze-
go, obiekty budowlane zak∏adu górnicze-
go oraz strefy zagro˝enia od sk∏adu ma-
teria∏ów wybuchowych. W przypadku
gdy sk∏ad materia∏ów wybuchowych zlo-
kalizowany jest poza obszarem górni-
czym, jego usytuowanie oraz strefy za-
gro˝enia nale˝y w miar´ potrzeby przed-
stawiç na odr´bnej mapie.

6. Mapy wyrobisk górniczych w skali nie
mniejszej ni˝ 1:5 000 z uwidocznieniem
granic obszaru i terenu górniczego, gra-
nic udokumentowania z∏o˝a, filarów
ochronnych, zakresu planowanych na
poszczególnych poziomach robót górni-
czych, zwiàzanych z usuwaniem nadk∏a-
du i eksploatacjà z∏o˝a kopaliny g∏ównej
oraz kopalin towarzyszàcych w okresie
obowiàzywania planu ruchu, z zaznacze-
niem parcel z∏o˝a zakwalifikowanych do
przewidywanych strat w zasobach prze-
mys∏owych i nieprzemys∏owych.

7. Charakterystyczne przekroje geologicz-
ne z∏o˝a w rejonie planowanej eksplo-
atacji, w skali map wyrobisk górniczych,
z zaznaczeniem przewidywanych strat
w zasobach przemys∏owych i nieprze-
mys∏owych.”,

— pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏a-
nia wymagajàce pozwolenia wodno-
prawnego, a tak˝e decyzji w zakresie
ochrony powietrza atmosferycznego,
ochrony przed ha∏asem, ochrony po-
wierzchni ziemi oraz decyzji (zezwoleƒ
i uzgodnieƒ) dotyczàcych zasad post´-
powania z odpadami oraz masami
ziemnymi lub skalnymi usuwanymi al-
bo przemieszczanymi w zwiàzku z wy-
dobywaniem kopalin ze z∏ó˝ wraz z ich
przerabianiem.”,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Odpis zawiadomienia organu admini-
stracji geologicznej o przyj´ciu bez za-
strze˝eƒ dodatku rozliczeniowego do
dokumentacji geologicznej. Odpis za-
wiadomienia organu koncesyjnego
o przyj´ciu bez zastrze˝eƒ dodatku do
projektu zagospodarowania z∏o˝a,
z wyjàtkiem przypadków, gdy dodatek
ten rozlicza zasoby z∏o˝a w zwiàzku
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z zaniechaniem lub zakoƒczeniem wy-
dobywania kopaliny ze z∏o˝a.”,

— dodaje si´ pkt 16 w brzmieniu:

„16. Harmonogram likwidacji zak∏adu górni-
czego.”,

n) wzór nr 1 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,

o) wzór nr 2 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,

p) wzór nr 3 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia,

q) wzór nr 1A otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,

r) wzór nr 3A otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia,

s) po wzorze nr 5A dodaje si´ wzór nr 6A
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 7 do
rozporzàdzenia;

4) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia:

a) po pkt 2.14 dodaje si´ pkt 2.14a w brzmieniu:

„2.14a. Szkolenie za∏ogi.”,

b) pkt 2.36 otrzymuje brzmienie:

„2.36. Inwentaryzacj´ gruntów przekszta∏co-
nych dzia∏alnoÊcià górniczà, w oparciu
o aktualnà map´ ewidencji gruntów, oraz
przewidywany zakres i terminy wykona-
nia prac rekultywacyjnych.”,

c) w „Wykazie za∏àczników do cz´Êci szczegó∏owej
planu ruchu”:

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykona-
nie urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania
wymagajàce pozwolenia wodnoprawne-
go, a tak˝e decyzji w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego, ochrony
przed ha∏asem, ochrony powierzchni zie-
mi oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgodnieƒ)
dotyczàcych zasad post´powania z od-
padami.”,

— pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19. Plan zwalczania rozlewów olejowych i li-
kwidacji zagro˝eƒ dla Êrodowiska, sko-
ordynowany z Krajowym Planem Zwal-
czania Zagro˝eƒ i Zanieczyszczeƒ Ârodo-
wiska Morskiego, uzgodniony z w∏aÊci-
wym terytorialnie organem administra-
cji morskiej oraz Morskà S∏u˝bà Poszuki-
wania i Ratownictwa.”,

— pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23. Wykaz dotyczàcy inwentaryzacji grun-
tów przekszta∏conych dzia∏alnoÊcià gór-
niczà, w oparciu o aktualnà map´ ewi-
dencji gruntów, wraz z przewidywanym
zakresem i terminami wykonania prac
rekultywacyjnych — wed∏ug wzoru
nr 2.”,

d) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
planu ruchu zak∏adu górniczego wydobywajà-
cego kopaliny pospolite otworami wiertniczymi
sporzàdzanego w formie uproszczonej”:

— po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a. Opis sposobu zabezpieczenia wyrobi-
ska w razie ujawnienia przedmiotu
o charakterze zabytku.”,

— dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:

„14. Szkolenie za∏ogi.”,

e) wzór nr 2 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku nr 8 do rozporzàdzenia;

5) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia:

a) po pkt 18 dodaje si´ pkt 18a w brzmieniu: „18a.
Szkolenie za∏ogi.”,

b) w „Wykazie za∏àczników do planu ruchu zak∏a-
du wykonujàcego roboty geologiczne”:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpisy pozwoleƒ wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód, wykonanie
urzàdzeƒ wodnych lub inne dzia∏ania wy-
magajàce pozwolenia wodnoprawnego,
a tak˝e decyzji w zakresie ochrony po-
wietrza atmosferycznego, ochrony przed
ha∏asem, ochrony powierzchni ziemi
oraz decyzji (zezwoleƒ i uzgodnieƒ) doty-
czàcych zasad post´powania z odpadami
oraz masami ziemnymi lub skalnymi
usuwanymi albo przemieszczanymi
w zwiàzku z poszukiwaniem lub rozpo-
znawaniem z∏ó˝ kopalin wraz z ich prze-
rabianiem.”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Plan zwalczania rozlewów olejowych i li-
kwidacji zagro˝eƒ dla Êrodowiska, sko-
ordynowany z Krajowym Planem Zwal-
czania Zagro˝eƒ i Zanieczyszczeƒ Ârodo-
wiska Morskiego, uzgodniony z w∏aÊci-
wym terytorialnie organem administra-
cji morskiej oraz Morskà S∏u˝bà Poszuki-
wania i Ratownictwa.”,

c) w „Szczegó∏owych wymaganiach dotyczàcych
planu ruchu zak∏adu wykonujàcego badania
geofizyczne wymagajàce u˝ycia materia∏ów wy-
buchowych” „Wykaz za∏àczników do planu ru-
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chu sporzàdzanego w formie uproszczonej za-
k∏adu górniczego wykonujàcego badania geofi-
zyczne wymagajàce u˝ycia materia∏ów wybu-
chowych” otrzymuje brzmienie:

„Wykaz za∏àczników do planu ruchu zak∏adu
wykonujàcego badania geofizyczne wymaga-
jàce u˝ycia materia∏ów wybuchowych

1. Schemat organizacyjny zak∏adu z okreÊle-
niem pionów i s∏u˝b technicznych oraz
z uwzgl´dnieniem wykazu stanowisk kierow-
nictwa i dozoru ruchu.

2. Odpis koncesji.

3. Mapa powierzchni z oznaczeniem profili,
z wyszczególnieniem granic istniejàcych ob-
szarów górniczych oraz lokalizacji obiektów
wymagajàcych szczególnej ochrony.

4. Dokumentacja strza∏owa lub metryka strza∏o-
wa.

5. Opis szczególnych przedsi´wzi´ç w zakresie
ochrony przeciwpo˝arowej.”.

§ 2. Do post´powaƒ w sprawach o zatwierdzenie
planu ruchu albo dodatku do planu ruchu, wszcz´tych
i niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

§ 3. Dostosowanie planów ruchu zak∏adów górni-
czych do przepisów rozporzàdzenia, w brzmieniu usta-
lonym niniejszym rozporzàdzeniem, nastàpi w trybie
zmiany planu ruchu w terminie do dnia 31 grud-
nia 2006 r.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
L. Dorn
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 28 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1378)
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