
W rozporz¹dzeniu uwzglêdniono natomiast mo¿liwoœæ
ograniczenia tego zakresu, je¿eli wymagaj¹ tego wymogi
prawid³owego rozpoznania z³o¿a kopaliny, z zastrze¿e-
niem, ¿e mo¿e to nast¹piæ wy³¹cznie w koncesji lub decyzji,
na podstawie których bêd¹ prowadzone roboty geologiczne.
Oznacza to, ¿e zu¿ycie lub uszkodzenie próbki powinno zostaæ
przewidziane ju¿ na etapie opracowania projektu robót geolo-
gicznych.

Niniejsze przepisy, choæ pod wzglêdem formalnym s¹
nowoœci¹, nie wprowadzaj¹ znacz¹co nowych rozwi¹zañ w
stosunku do istniej¹cego stanu, lecz w znacznej czêœci go
konstytuuj¹, porz¹dkuj¹c i opieraj¹c siê na dotychczaso-
wych standardach.

W rozporz¹dzeniu zosta³ okreœlony katalog rodzajów
próbek i danych geologicznych podlegaj¹cych obowi¹zko-
wi przekazania w taki sposób, ¿eby zapewniæ pañstwowej
s³u¿bie geologicznej kompletn¹ informacjê geologiczn¹
dla realizacji zadañ pañstwa z zakresu geologii. Szczegó³y
w tym zakresie, w tym iloœæ i wielkoœæ próbek, okreœla
odpowiednio koncesja albo decyzja zatwierdzaj¹ca projekt
robót geologicznych.

Natomiast nowoœci¹ jest przekazywanie informacji
o aktualnych parametrach wydobywania wêglowodorów
ze z³o¿a. W rozporz¹dzeniu ustalono taki zakres informacji
podlegaj¹cej przekazaniu, który zapewni pañstwowej s³u¿-
bie geologicznej i organowi koncesyjnemu wiedzê na temat
faktycznego stanu, w³aœciwoœci oraz zasobów eksploato-
wanych z³ó¿ wêglowodorów, przydatn¹ podczas udziela-
nia koncesji oraz przy wykonywaniu zadañ pañstwa w
zakresie geologii. Jednoczeœnie uwzglêdniono postulat
przedsiêbiorców dotycz¹cy ograniczenia zakresu do infor-
macji standardowo pozyskiwanych w toku eksploatacji
tak, ¿eby obowi¹zek ten nie by³ nadmiernie uci¹¿liwy.

W pierwszej czêœci rozporz¹dzenia, w § 2 i dalej do
10, okreœlono zakres, formê i tryb przekazywania próbek.
W przepisach wskazano tak¿e zakres informacji przeka-
zywanych wraz z próbk¹, które umo¿liwi¹ jej identyfikacjê
oraz dalsze badania. Sposób oznaczania próbek oraz proce-
dura ich przekazania odpowiada rozwi¹zaniom stoso-
wanym obecnie przez pañstwow¹ s³u¿bê geologiczn¹.
Natomiast dla zapewnienia odpowiedniego stopnia za-
bezpieczenia próbek okreœlono standardy opakowañ,
w jakich maj¹ byæ przekazywane i sk³adowane próbki.

W odniesieniu do innych informacji uzyskanych w
wyniku bie¿¹cego dokumentowania przebiegu prac geolo-

gicznych, w tym robót geologicznych, obowi¹zkowi prze-
kazania podlegaj¹ informacje i dane dotycz¹ce:

– parametrów otworu wiertniczego lub wyrobiska roz-
poznawczego oraz wyników wykonanych badañ,

– parametrów i wyników wykonanych badañ geofi-
zycznych,

– wyników badañ próbek,
w zakresach umo¿liwiaj¹cych ich wykorzystanie, w tym
dalsze przetwarzanie.

Zakres i formaty przekazywanych informacji oraz da-
nych okreœlono odpowiednio w § 12, 13 i 14 rozporz¹-
dzenia. Uwzglêdniono ró¿nice w zakresie przekazywania
informacji, wynikaj¹ce ze zró¿nicowania zakresu i celu
realizowanych prac, a w przypadku informacji pozyskiwa-
nych w zwi¹zku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem z³ó¿
kopalin, tak¿e wynikaj¹ce ze specyfiki danej kopaliny.

W § 15 okreœlono informacje dotycz¹ce parametrów
wydobycia wêglowodorów ze z³o¿a, które podlegaj¹ prze-
kazaniu. Zakres dostarczanych parametrów zosta³ zró¿ni-
cowany ze wzglêdu na rodzaj eksploatowanego z³o¿a.

W dalszej czêœci, w § 16–19 rozporz¹dzenia, zosta³
wyznaczony tryb przekazywania danych geologicznych
oraz informacji dotycz¹cych parametrów wydobywania
wêglowodorów ze z³o¿a.

Za³¹czniki do rozporz¹dzenia okreœlaj¹ wzory spisów
zdawczo-odbiorczych próbek, dokumentów oraz informa-
tycznych noœników danych przekazywanych do central-
nego archiwum geologicznego, a tak¿e formaty danych
i informacji opracowanych w postaci elektronicznej. Nato-
miast w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Œro-
dowiska zamieszczono instrukcjê na jakich informatycz-
nych noœnikach dane te mogê byæ przekazywane do archi-
wum. Dodatkowo zaprezentowano tam przyk³adowe struk-
tury zbiorów dla danych i informacji przekazywanych
zgodnie z rozporz¹dzeniem.

Efektem obowi¹zywania niniejszego rozporz¹dzenia
bêdzie doprowadzenie do sytuacji, w której zakres, forma-
ty i sposób przekazywania informacji stanie siê jednolity
dla wszystkich przedsiêbiorców prowadz¹cych prace geo-
logiczne. Ujednolicenie sposobu przekazywania próbek
i danych u³atwi wprowadzanie oraz przetwarzanie danych
w interoperacyjnych systemach informatycznych.

Marta Krupa
Starszy Specjalista w DGK

Komentarz do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych

projektów robót geologicznych, w tym robót,
których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

W dniu 9 lipca 2015 r. zosta³o og³oszone Rozporz¹dze-
nie Ministra Œrodowiska zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w
sprawie szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych projektów
robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji. Rozporz¹dzenie to wesz³o
w ¿ycie w dniu 10 lipca 2015 r. i stanowi wykonanie upo-
wa¿nienia ustawowego zawartego w art. 79 ust. 3 ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U z 2015 r. poz. 196).

Zmiana dotychczasowego rozporz¹dzenia podyktowa-
na by³a koniecznoœci¹ uwzglêdnienia zmian jakie wprowa-
dzi³a ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133) w art. 1 pkt 26.
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Przedmiotowe rozporz¹dzenie zgodnie z ww. ustaw¹
z dnia 11 lipca 2014 r. umo¿liwia sporz¹dzanie dodatku
do projektu robót geologicznych, który bêdzie podlega³
zatwierdzeniu. Dotychczas obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegó³owych wyma-
gañ dotycz¹cych projektów robót geologicznych, w tym
robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696) w przypadku zmiany
projektu robót geologicznych, przewidywa³o koniecznoœæ
sporz¹dzenia kolejnego projektu tych prac z oznaczeniem
etapu, dla którego jest on sporz¹dzany. Rozwi¹zania przy-
jête w rozporz¹dzeniu z dnia 1 lipca 2015 r. pozwol¹ na
sporz¹dzanie dodatku do projektu robót, nie tylko w przy-
padku gdy przedsiêbiorca planuje etapowoœæ przedsiê-
wziêcia, ale równie¿ wtedy, gdy stwierdzi koniecznoœæ
zmiany dotychczas zaprojektowanego zakresu robót w
projekcie robót geologicznych.

Ponadto, rozporz¹dzenie wprowadza przepisy, które
maj¹ uszczegó³owiæ postanowienia dotycz¹ce poboru
próbek geologicznych i zakresu badañ laboratoryjnych pro-
wadzonych na tych próbkach. Nowe przepisy pozwalaj¹ na
zaplanowanie przez przedsiêbiorcê w projekcie robót geo-
logicznych badañ powoduj¹cych ca³kowite zniszczenie
próbek geologicznych oraz badañ geomechanicznych
powoduj¹cych naruszenie integralnoœci calizny rdzenia
wiertniczego. Je¿eli przedsiêbiorca planuje takie badania
jest zobowi¹zany dodatkowo do sporz¹dzenia wykazu
z przewidywan¹ iloœci¹, wielkoœci¹ i rodzajem próbek
przewidzianych do ww. badañ. Zaplanowanie tego rodzaju
badañ ju¿ w projekcie robót geologicznych daje organowi

koncesyjnemu podstawê do ewentualnego ograniczenia
w koncesji koniecznoœci przekazywania próbek geologicz-
nych wskazanych w wykazie. Do tej pory przedsiêbiorca
by³ zobowi¹zany do przekazywania 1/2 objêtoœci rdzenia
wiertniczego, co niekiedy przy wykonywaniu badañ powo-
duj¹cych naruszenie b¹dŸ zniszczenie próbki by³o proble-
matyczne.

Rozporz¹dzenie przewiduje koniecznoœæ za³¹czania do
projektu robót geologicznych map obszarów l¹dowych
i morskich w zale¿noœci od lokalizacji obszaru badañ,
pozyskiwanych z Pañstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz wykonanych w szczególnoœci przez
Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i urzêdy mor-
skie. W nowych regulacjach prawnych celowo nie wskaza-
no skali mapy sytuacyjno-batymetrycznej, która powinna
umo¿liwiaæ szczegó³owe przedstawienie lokalizacji obsza-
ru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych.

Du¿ym u³atwieniem dla przedsiêbiorców powinna byæ
przewidziana w rozporz¹dzeniu procedura zmiany projek-
tu robót geologicznych, inna ni¿ zwi¹zana z podjêciem
kolejnego etapu robót geologicznych. Obecnie jest mo¿li-
we sporz¹dzenie dodatku do projektu robót uwzglêdnia-
j¹cego jedynie projektowane zmiany, co pozwoli przedsiê-
biorcy na obni¿enie kosztów i zaoszczêdzi czas potrzebny
na przygotowanie pe³nego projektu robót geologicznych
albo dodatku do projektu robót geologicznych.

Katarzyna Œwiêtochowska
Naczelnik Wydzia³u Kopalin Sta³ych DGK

Komentarz do Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie dokumentacji geologicznej z³o¿a kopaliny,

z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów

Rozporz¹dzenie stanowi wykonanie upowa¿nienia usta-
wowego zawartego w art. 97 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
z 2015 r. poz. 196 z póŸ. zm.).

Ustaw¹ z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1133) zmieniono art. 88 ust. 2 pkt 1.
Dotychczasow¹ dokumentacjê geologiczn¹ z³o¿a kopaliny
zast¹piono dwoma rodzajami dokumentacji, tj. dokumen-
tacj¹ geologiczn¹ z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a
wêglowodorów, oraz dokumentacj¹ geologiczno-inwesty-
cyjn¹ z³o¿a wêglowodorów.

Celem omawianego rozporz¹dzenia jest okreœlenie szcze-
gó³owych wymagañ dotycz¹cych dokumentacji geologicz-
nej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów.
Wymagania dotycz¹ce dokumentowania wêglowodorów
zosta³y ujête w odrêbnym Rozporz¹dzeniu Ministra Œrodo-
wiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geo-
logiczno-inwestycyjnej z³o¿a wêglowodorów (Dz.U. z 2015 r.
poz. 968).

Spe³nienie wymagañ dotycz¹cych dokumentacji geo-
logicznej z³o¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowo-
dorów, zapewni odpowiedni¹ jakoœæ sporz¹dzanych doku-

mentacji geologicznych z³ó¿ kopalin i ich u¿ytecznoœæ w
dalszych dzia³aniach na rzecz zagospodarowania z³o¿a.
Rozporz¹dzenie w sprawie dokumentacji geologicznej z³o-
¿a kopaliny, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglowodorów, uzale¿-
nia wymagania stawiane przed dokumentacjami od stanu
skupienia kopaliny, rozmiarów dzia³alnoœci, a tak¿e od ka-
tegorii rozpoznania z³o¿a i granicznych wartoœci para-
metrów definiuj¹cych z³o¿e, z uwzglêdnieniem ochrony
z³ó¿ kopalin, wód podziemnych oraz pozosta³ych elemen-
tów œrodowiska.

Rozporz¹dzenie zastêpuje Rozporz¹dzenie Ministra Œro-
dowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
geologicznej z³o¿a kopaliny (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz.
1712).

W nowym rozporz¹dzeniu Minister Œrodowiska okreœ-
la wymagania, jakim powinny odpowiadaæ dokumentacje
geologiczne z³ó¿ kopalin, z wy³¹czeniem z³o¿a wêglo-
wodorów, w podziale na czêœæ tekstow¹, tabelaryczn¹
i graficzn¹. W omówieniu tych ogólnych wymagañ podano
zawartoœæ poszczególnych rozdzia³ów tekstu opracowa-
nia, iloœæ i zakres treœci za³¹czników graficznych i tabela-
rycznych. Dokument zawiera równie¿ okreœlenie kategorii
rozpoznania z³o¿a osobno dla z³ó¿ kopalin sta³ych i osobno
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