DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 24 lutego 2015 r.
Poz. 13
ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 lutego 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych
przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego
Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2014 r. poz. 2 i 48) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Kontrole przeprowadza się w trybie:
1) kontroli, do której stosuje się przepisy dotyczące zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia oraz przepisy o ograniczeniu
czasu jej trwania;
2) kontroli, do której stosuje się wyjątki określone w art. 84aa pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.1));
3) kontroli, do której stosuje się wyjątki określone w art. 79 ust. 2 oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, zwanej dalej „kontrolą doraźną”;
4) kontroli powtórnej, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”;
2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Kontrole, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, wszczyna się na podstawie ustaleń ujętych w planie pracy urzędu górniczego albo na polecenie dyrektora urzędu górniczego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Kontrole, o których mowa w § 5 pkt 1, przeprowadza się w zakresie określonym w zawiadomieniu o zamiarze
wszczęcia kontroli.”;
3) w § 14:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) tryb kontroli, jeżeli kontrolę przeprowadzono w trybie kontroli doraźnej albo kontroli powtórnej;”,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650, z 2014 r. poz. 822, 1133,
1138, 1146 i 1885 oraz z 2015 r. poz. 222.
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b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje załącznik do protokołu, zawierający dane,
o których mowa w ust. 2 pkt 1—6, oraz przekazuje go do podpisu osobie biorącej udział w kontroli ze strony przedsiębiorcy.”;
4) uchyla się rozdział 8;
5) w § 54a pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) druku informacji o zawale, tąpnięciu lub wstrząsie,”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Mirosław Koziura

