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Przedsiębiorca z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność na 

podstawie koncesji udzielonej przez starostę, jest obowiązany posiadać 

dokumentację mierniczo-geologiczną oraz aktualizować i uzupełniać ją     

w trakcie postępu robót.  

Przedsiębiorca 

ten, kto posiada koncesję na prowadzenie 

działalności regulowanej ustawą: 

prace geologiczne, 

wydobywanie kopalin ze złóż, 

podziemne składowania odpadów, 

podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 

podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

prace geologiczne, 

wydobywanie kopalin ze złóż, 

podziemne składowania odpadów, 

podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, 

podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

Przepisy ustawy stosowane odpowiednio: Przepisy ustawy stosowane odpowiednio: 

roboty wykonywane z wykorzystaniem „techniki górniczej”, 

prowadzenie robót geologicznych. 

roboty wykonywane z wykorzystaniem „techniki górniczej”, 

prowadzenie robót geologicznych. 
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Nadzorowane zakłady górnicze Nadzorowane zakłady górnicze ––  stan na 31.12.2014 r.stan na 31.12.2014 r.  
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Dokumentacja mierniczoDokumentacja mierniczo--geologiczna:geologiczna:  

Zbiór dokumentów pomiarowych, obliczeniowych i kartograficznych 

obrazujących działalność górniczą na złożu kopaliny. 

Tworzona na etapie poszukiwania i rozpoznawania kopalin, przez cały okres 

funkcjonowania zakładu górniczego obejmując etapy jego tworzenia i budowy, 

okres funkcjonowania prowadzenia robót górniczych (pod ziemią i na 

powierzchni terenu), aż po okres likwidacji. 

Cele sporządzania:Cele sporządzania:  

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu 

górniczego, poprzez m.in. identyfikowanie oraz oznaczanie zagrożeń naturalnych         

i eksploatacyjnych występujących w złożu. 
 

Bezpieczne i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych. 
 

Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego dla zakładu górniczego oraz 

użytkowników powierzchni (identyfikacja terenów podlegających wpływom 

eksploatacji górniczej, prowadzenie prac profilaktycznych i zabezpieczających). 
 

Rozpoznanie budowy geologicznej górotworu. 
 

Racjonalne gospodarowanie zasobami złoża w procesie wydobywania. 
 

Ochrona środowiska. 
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Przepisy regulujące zasady sporządzania dokumentacji mierniczoPrzepisy regulujące zasady sporządzania dokumentacji mierniczo--geologicznej:geologicznej:  

rodzaje dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-

geologicznej, 
 

szczegółowe wymagania dotyczące sporządzania, aktualizacji i uzupełniania 

dokumentacji mierniczo-geologicznej, 
 

szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych              

i geologicznych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania 

dokumentacji mierniczo-geologicznej, 
 

sposób i tryb postępowania z dokumentacją mierniczo-geologiczną po 

likwidacji zakładu górniczego, w zakresie jej przekazywania i archiwizowania, 

w tym wzory dokumentów związanych z jej przekazywaniem. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r.  w 

sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 
(Dz. U. Nr 291, poz. 1713) 

Polskie Normy - Mapy górnicze, 

Polskie Normy - Miernictwo górnicze. 
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Osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji mierniczoOsoby uprawnione do sporządzania dokumentacji mierniczo--geologicznej:geologicznej:  

Mierniczy górniczy, a w przypadku wydobywania kopalin metodą 

odkrywkową także osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe              

w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 

Geolog górniczy - w części, w jakiej przedstawia ona sytuację 

geologiczną zakładu górniczego, a w przypadku wydobywania kopalin 

metodą odkrywkową także osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe 

w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż tych kopalin, 

w związku z wydobywaniem których ma być sporządzona 

dokumentacja mierniczo-geologiczna. 
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OrganyOrgany  stwierdzającestwierdzające  kwalifikacjekwalifikacje  osóbosób  uprawnionychuprawnionych  dodo  sporządzaniasporządzania  

dokumentacjidokumentacji  mierniczomierniczo  --  geologicznejgeologicznej::  

Prezes Wyższego 

Urzędu Górniczego 
mierniczy górniczy, geolog górniczy 

geodeta posiadający kwalifikacje 

zawodowe w zakresie geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjno- wysokościowych, 

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1) 

geolog posiadający kwalifikacje zawodowe 

w zakresie sporządzania dokumentacji 

geologicznej złóż. (III) 

Minister właściwy 

ds. środowiska 

Główny Geodeta 

Kraju 

Odkrywkowe zakłady górnicze 
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Koncesje udzielone na wydobywanie kopalin metodą odkrywkowąKoncesje udzielone na wydobywanie kopalin metodą odkrywkową  

17 

3907 2971 

Razem: 6 895 decyzji (31.12.2014 r.) 
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Zadania w zakresie miernictwa w odkrywkowym zakładzie górniczym.Zadania w zakresie miernictwa w odkrywkowym zakładzie górniczym.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego 
(Dz. U. z 2013 r. Poz. 1008) 

kontrola zgodności prowadzonych robót górniczych z planem ruchu 

zakładu górniczego i wymaganiami określonymi w koncesji, 
 

prace geodezyjne związane z budową, rozbudową i ruchem zakładu 

górniczego, w tym pomiary zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny 

(OEZ), 
 

wyznaczanie w terenie punktów załamania granicy obszaru 

górniczego, filarów, pasów i półek ochronnych oraz kontrola 

prowadzenia robót górniczych w ich granicach, 
 

sporządzanie dokumentacji mierniczej dla prowadzenia rekultywacji, 
 

sporządzanie dokumentacji mierniczej zjawisk osuwiskowych, 

występujących w wyrobiskach górniczych i w rejonie zwałowisk. 
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Zadania w zakresie miernictwa w odkrywkowym zakładzie górniczym.Zadania w zakresie miernictwa w odkrywkowym zakładzie górniczym.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego 
(Dz. U. z 2013 r. Poz. 1008) 

Książka uwag służby mierniczej i geologicznej 

Prowadzenie robót niezgodnie z warunkami określonymi w koncesji lub w planie 

ruchu zakładu górniczego. 
 

Zauważone zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu zakładu 

górniczego. 

pomiary określające wpływ robót górniczych na powierzchnię terenu 

górniczego, 
 

sporządzanie, aktualizacja i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-

geologicznej, 
 

prognozowanie i określanie deformacji powierzchni w granicach terenu 

górniczego. 
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Prace geodezyjne w ruchu zakładu górniczego          Prawo geodezyjne i kartograficznePrace geodezyjne w ruchu zakładu górniczego          Prawo geodezyjne i kartograficzne  

Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-

geologicznej sporządza się z zachowaniem parametrów 

technicznych oraz warunków stosowania państwowego systemu 

odniesień przestrzennych. 

Możliwość stosowania lokalnych układów geodezyjnych, jeżeli 

przedsiębiorca dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej 

do geodezyjnego układu odniesienia, będącego elementem 

państwowego układu odniesień przestrzennych. 
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Mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu 

górniczego są: 

pozyskiwane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

lub sporządzane przez mierniczego górniczego lub w przypadku 

wydobywania kopalin metodą odkrywkową - także osobę posiadającą 

kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych; 

 

aktualizowane i uzupełniane, przez mierniczego górniczego lub           

w przypadku wydobywania kopalin metodą odkrywkową - także osobę 

posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, o treści niezbędne                         

do bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony 

środowiska. 

Prace geodezyjne w ruchu zakładu górniczego          Prawo geodezyjne i kartograficznePrace geodezyjne w ruchu zakładu górniczego          Prawo geodezyjne i kartograficzne  
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Dokumentacja mierniczoDokumentacja mierniczo--geologiczna            Prawo geodezyjne i kartograficznegeologiczna            Prawo geodezyjne i kartograficzne  

Pomiary geodezyjne na powierzchni zakładów górniczych wykonuje się               

w oparciu o osnowę geodezyjną określoną w państwowym systemie 

odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Prace geodezyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych wykonuje się 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania prac 

geodezyjnych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji 

mierniczo-geologicznej (Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji 

mierniczo-geologicznej). 

13/15 
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Współpraca z Państwową Służbą Geodezyjną i Kartograficzną Współpraca z Państwową Służbą Geodezyjną i Kartograficzną   

Prawo geologiczne i górnicze   Prawo geologiczne i górnicze   (stan na 1 stycznia 2015 r.)(stan na 1 stycznia 2015 r.)  
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Nielegalne wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla 

zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości 

stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), 

bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną. 

Działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez 

zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót 

geologicznych. 

Art. 4Art. 4  

Art. 140Art. 140  

Opłata podwyższona ustalana przez właściwy organ nadzoru górniczegoOpłata podwyższona ustalana przez właściwy organ nadzoru górniczego  

Decyzja administracyjna 

przedsiębiorca podmiot właściciel nieruchomości albo inna osoba 

posiadająca tytuł prawny do nieruchomości 

Uproszczony i bezpłatny dostęp Uproszczony i bezpłatny dostęp do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej 

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.  



Dziękuję za uwagę. 


