DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 21 lipca 2017 r.
Poz. 32
ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych
Wydobywających Węgiel Kamienny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1131, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie Komisji do spraw
Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG poz. 2) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w:
a) podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, zwanych dalej „zakładami górniczymi”,
b) zakładach wykonujących roboty geologiczne oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, z wyjątkiem takiej działalności prowadzonej w wyrobiskach powstałych w wyniku robót górniczych prowadzonych w związku z eksploatacją
złóż kopalin innych niż węgiel kamienny, zwanych dalej „zakładami”
— w celu bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach ich występowania;”,
b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) opiniowanie projektów technicznych wraz z technologią wykonywania robót dla rejonów wentylacyjnych ścian,
w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m3/min;
5) opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji, opracowanych dla pokładów węgla kamiennego lub ich
części, zaliczonych do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami;”,
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych w zakładach górniczych w rejonach szczególnie objętych
zagrożeniami występującymi w związku z eksploatacją złóż węgla kamiennego;”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej „departamentem”.”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089 i 1215.
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3) w § 7 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, także z inicjatywy przedsiębiorcy, uzgodnionej z właściwym merytorycznie departamentem Wyższego Urzędu Górniczego;”,
b) w pkt 3 uchyla się lit. a i b;
4) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Sprawy należące do zakresu zadań Komisji są rozpatrywane:
1) na posiedzeniach, w których biorą udział wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji, zwanych dalej „posiedzeniami
plenarnymi”;
2) na posiedzeniach, w których biorą udział osoby wchodzące w skład Komisji, wyznaczone przez Przewodniczącego
Komisji, zwanych dalej „posiedzeniami w trybie zwykłym”.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wyboru trybu posiedzenia, na którym będzie rozpatrywana sprawa należąca do zakresu zadań Komisji, dokonuje
Przewodniczący Komisji.”,
c) uchyla się ust. 2,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może usprawiedliwić nieobecność osoby wchodzącej
w skład Komisji na posiedzeniu plenarnym.”;
5) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i trybie posiedzenia oraz porządku posiedzenia, a także niezbędne materiały,
są przekazywane:
1) w przypadku posiedzenia plenarnego — osobom wchodzącym w skład Komisji,
2) w przypadku posiedzenia w trybie zwykłym — osobom wchodzącym w skład Komisji, wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji do udziału w tym posiedzeniu,
3) osobom zaproszonym, w tym stałym przedstawicielom Wyższego Urzędu Górniczego
— co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.”;
6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koreferent przedkłada Przewodniczącemu Komisji w dwóch egzemplarzach:
1) koreferat do wniosku,
2) tezy do opinii Komisji
— co najmniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.”;
7) w § 14:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwała w sprawie opinii, zwana dalej „uchwałą”, jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności:
1) w przypadku posiedzenia plenarnego — co najmniej połowy składu osobowego Komisji;
2) w przypadku posiedzenia w trybie zwykłym — co najmniej połowy osób wchodzących w skład Komisji, wyznaczonych
przez Przewodniczącego Komisji do udziału w tym posiedzeniu;
w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.”,
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b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Osoba wchodząca w skład Komisji, niezgadzająca się z uchwałą powziętą na posiedzeniu plenarnym, może zgłosić
zdanie odrębne do protokołu z przebiegu posiedzenia, zwanego dalej „protokołem”.”;
8) w § 20 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) określenie liczby posiedzeń plenarnych oraz posiedzeń w trybie zwykłym, a także uczestnictwa w posiedzeniach
osób wchodzących w skład Komisji;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

