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Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lu-
tego 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, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115,
poz. 1229) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) przypadki, w których jest konieczne sporzàdzenie
innej dokumentacji geologicznej ni˝ dokumentacja
geologiczna z∏o˝a kopaliny, hydrogeologiczna
i geologiczno-in˝ynierska,

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinna odpowia-
daç dokumentacja, o której mowa w pkt 1,

3) zasady i tryb post´powania z dokumentacjà, o któ-
rej mowa w pkt 1.

§ 2. Dokumentacja geologiczna inna ni˝ dokumen-
tacja geologiczna z∏o˝a kopaliny, hydrogeologiczna
i geologiczno-in˝ynierska jest sporzàdzana w przypad-
ku:

1) wykonywania prac geologicznych niekoƒczàcych
si´ udokumentowaniem zasobów z∏o˝a kopaliny
lub zasobów wód podziemnych,

2) wykonania otworu wiertniczego dla rozpoznania
budowy g∏´bokiego pod∏o˝a, niezwiàzanego z do-
kumentowaniem z∏ó˝ kopalin,

3) likwidacji otworu wiertniczego.

§ 3. 1. Dokumentacja geologiczna, o której mowa
w § 2 pkt 1, obejmuje cz´Êç tekstowà i graficznà.

2. Cz´Êç tekstowa sk∏ada si´ z:

1) podpisanej, przez osob´ sporzàdzajàcà dokumen-
tacj´, karty tytu∏owej, która zawiera:
a) nazw´ i adres podmiotu, który sfinansowa∏ wy-

konanie dokumentacji,
b) nazw´ i adres wykonujàcego prace geologiczne,
c) tytu∏ dokumentacji,
d) imi´ i nazwisko oraz podpis autora dokumenta-

cji oraz kategori´ kwalifikacji prac geologicznych
i numer Êwiadectwa uprawnieƒ geologicznych,

e) imi´ i nazwisko oraz podpis kierownika jednost-
ki wykonujàcej,

f) dat´ sporzàdzenia dokumentacji,

2) tekstu zawierajàcego:
a) charakterystyk´ geograficznà dokumentowane-

go obszaru,
b) opis stanu zagospodarowania powierzchni tere-

nu,

c) szczegó∏owe omówienie wykonanych prac geo-
logicznych i ich wyników,

d) tabelaryczne zestawienie wyników badaƒ labo-
ratoryjnych oraz innych wyników uzyskanych
w trakcie wykonywania prac,

e) wnioski wynikajàce ze zrealizowanych prac,

3) wykazu wykorzystanej literatury,

4) odpisu decyzji zatwierdzajàcej projekt prac geolo-
gicznych lub koncesji.

3. Cz´Êç graficzna sk∏ada si´ z:

1) mapy sytuacyjno-wysokoÊciowej badanego obsza-
ru z naniesionà na niej granicà obszaru badaƒ, lo-
kalizacjà: stanowisk pomiarowych, prac geofizycz-
nych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych,
prac geochemicznych oraz miejsca pobrania pró-
bek,

2) mapy geologicznej lub geologiczno-gospodarczej,
hydrogeologicznej lub geologiczno-in˝ynierskiej
badanego obszaru w skali od 1 : 50 000 do 1 : 10 000,

3) profili geologicznych wykonanych otworów wiert-
niczych, ∏àcznie z wynikami badaƒ geofizyki wiert-
niczej, wykonanych, w zale˝noÊci od g∏´bokoÊci
otworu, w skali nie mniejszej ni˝ 1 : 2000,

4) profili geologicznych wyrobisk górniczych wraz
z miejscami pobrania próbek, wykonanych w skali
dostosowanej do wielkoÊci wyrobiska i sytuacji
geologicznej,

5) map specjalnych sporzàdzonych w zale˝noÊci od
rodzaju wykonanych badaƒ.

4. Dokumentacj´ sporzàdza si´ w 3 egzemplarzach.

§ 4. 1. Dokumentacja geologiczna, o której mowa
w § 2 pkt 2, zawiera:

1) kart´ tytu∏owà, obejmujàcà:
a) nazw´ i adres podmiotu, który sfinansowa∏ wy-

konanie dokumentacji,
b) odpis polecenia wykonania wiercenia,
c) nazw´ i adres wykonujàcego wiercenie,
d) tytu∏ dokumentacji,
e) nazw´ i lokalizacj´ otworu okreÊlonà w paƒstwo-

wym uk∏adzie wspó∏rz´dnych,
f) imi´ i nazwisko kierownika wiercenia,
g) imi´ i nazwisko geologa dozorujàcego i kierujà-

cego oraz kategori´ kwalifikacji prac geologicz-
nych i numer Êwiadectwa uprawnieƒ geologicz-
nych,

h) cel wiercenia,
i) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia wiercenia,
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j) typ zestawu wiertniczego, którym wykonano
wiercenie,

k) adres magazynu, w którym przechowywane sà
próbki,

2) cz´Êç opisowà, sk∏adajàcà si´ z informacji dotyczà-
cych:
a) uzysku rdzenia,
b) interwa∏ów, z których pobrano próbki oraz miej-

sca ich przechowywania,
c) g∏´bokoÊci, na których stwierdzono wyst´powa-

nie poziomów wodonoÊnych,
d) rodzaju zastosowanej konstrukcji otworu,

3) profil geologiczny otworu w zale˝noÊci od g∏´boko-
Êci wiercenia sporzàdzony w skali umo˝liwiajàcej
przedstawienie profilu geologicznego przewierca-
nych utworów, lecz nie mniejszej ni˝ 1 : 2000,

4) opis mineralogiczno-petrograficzny i stratygraficz-
ny przewierconych utworów,

5) wyniki badaƒ geofizycznych,

6) tabelaryczne zestawienie wyników badaƒ laborato-
ryjnych.

2. Dokumentacj´ sporzàdza si´ w 3 egzemplarzach.

§ 5. 1. Dokumentacja geologiczna, o której mowa
w § 2 pkt 3, zawiera:

1) kart´ tytu∏owà, obejmujàcà:
a) nazw´ (imi´ i nazwisko) i adres wykonujàcego

wiercenie,
b) nazw´ i lokalizacj´ otworu okreÊlonà w paƒstwo-

wym uk∏adzie wspó∏rz´dnych,
c) cel wiercenia,
d) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia wiercenia,
e) informacj´ zawierajàcà nazw´ (imi´ i nazwisko)

i adres wykonujàcego likwidacj´ otworu wiertni-
czego,

2) cz´Êç opisowà sk∏adajàcà si´ z informacji o:

a) przyczynach likwidacji otworu,
b) sposobie i technicznym rozwiàzaniu zabiegu li-

kwidacji otworu,
c) dacie rozpocz´cia i zakoƒczenia prac likwidacyj-

nych,
d) profilu geologicznym otworu ze wskazaniem

wykonanych zabiegów likwidacyjnych w zale˝-
noÊci od g∏´bokoÊci wiercenia, sporzàdzonego
w skali nie mniejszej ni˝ 1 : 2000,

e) miejscu przechowywania dokumentacji otworu.

2. Dokumentacj´ sporzàdza si´ w 3 egzemplarzach.

§ 6. 1. Dokumentacje geologiczne, o których mowa
w § 2, sporzàdza si´ najpóêniej w terminie szeÊciu mie-
si´cy odpowiednio od dnia zakoƒczenia prac geolo-
gicznych lub zakoƒczenia wiercenia albo zlikwidowa-
nia otworu.

2. Dokumentacj´ geologicznà okreÊlonà:

1) w § 2 pkt 1 i 3 — przekazuje si´ w terminie miesià-
ca po wykonaniu w∏aÊciwemu organowi koncesyj-
nemu, je˝eli by∏a ona wykonywana na podstawie
koncesji, albo w∏aÊciwemu organowi administracji
geologicznej, który zatwierdzi∏ projekt prac geolo-
gicznych,

2) w § 2 pkt 2 — przekazuje si´ w terminie miesiàca po
wykonaniu ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êro-
dowiska.

3. Organy, o których mowa w ust. 2, przekazujà po
jednym egzemplarzu dokumentacji geologicznej pozo-
sta∏ym w∏aÊciwym miejscowo organom administracji
geologicznej.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski


