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Na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lute-
go 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 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268) w zwiàzku z art. 7 pkt 1 i art. 8 pkt 1 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzajàce
ustawy reformujàce funkcjonowanie gospodarki i ad-
ministracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156,
poz. 775) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Przemys∏u i Handlu
z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycz-
nego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w podziem-
nych zak∏adach górniczych (Dz. U. Nr 67, poz. 342 i
z 1998 r. Nr 3, poz. 6) § 484 otrzymuje brzmienie:

„§ 484. 1. Maszyny i inne urzàdzenia powinny byç
utrzymywane w stanie zgodnym z doku-
mentacjà technicznà producenta, a ich
ruch prowadzony zgodnie z warunkami

ustalonymi w zezwoleniu na oddanie do
ruchu.

2. CzynnoÊci konserwacyjne oraz naprawy
bie˝àce maszyn i innych urzàdzeƒ po-
winny byç wykonywane zgodnie z doku-
mentacjà techniczno-ruchowà ich pro-
ducenta z zastosowaniem  dostarczo-
nych przez niego cz´Êci, b´dàcych w po-
wszechnym obrocie.

3. Remonty maszyn i innych urzàdzeƒ po-
winny byç wykonywane zgodnie z doku-
mentacjà remontowà ich producenta
i zapewniaç przywrócenie ich do stanu
zgodnego z dokumentacjà, która stano-
wi∏a podstaw´ wprowadzenia do eks-
ploatacji.”

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 lutego 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu 
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w podziemnych zak∏adach górniczych.


