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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç dokumentacje geologiczne z∏ó˝ kopalin.

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
4 lutego 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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wyma-
gania, jakim powinny odpowiadaç dokumentacje geo-
logiczne z∏ó˝ kopalin, z wy∏àczeniem szczegó∏owych
wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç dokumentacje
geologiczne solanek, wód leczniczych i termalnych,
okreÊlonych w przepisach o dokumentacjach hydroge-
ologicznych.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie —
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze.

§ 2. 1. Dokumentacj´ geologicznà z∏o˝a kopaliny
sporzàdza si´ dla z∏o˝a w jego naturalnych granicach
lub wydzielonej jego cz´Êci, je˝eli przewidywana eks-
ploatacja wydzielonej cz´Êci nie zagra˝a prawid∏owe-
mu wykorzystaniu z∏o˝a.

2. W przypadku dokumentowania cz´Êci z∏o˝a, dla
którego dotychczas wykonano dokumentacj´ geolo-
gicznà, nale˝y pozostawiç nazw´ z∏o˝a uzupe∏nionà nu-
merem, a dla pozosta∏ej cz´Êci sporzàdziç rozliczenie
zasobów oraz przedstawiç na mapie nowe granice z∏o-
˝a — w formie dodatku do dokumentacji geologicznej.

§ 3. Stopieƒ dok∏adnoÊci zbadania budowy geolo-
gicznej z∏o˝a, jakoÊci kopaliny, warunków eksploatacji
i przeróbki kopaliny, warunków ochrony Êrodowiska
oraz stopieƒ dok∏adnoÊci obliczenia iloÊci zasobów wy-
magany dla z∏o˝a okreÊlajà kategorie rozpoznania,
o których mowa w § 5 i 6.

§ 4. 1. Dokumentacj´ geologicznà z∏o˝a kopaliny
sporzàdza si´ w formie tekstowej, graficznej i tabela-
rycznej, niezale˝nie od kategorii rozpoznania z∏o˝a,
z zastrze˝eniem § 8. 

2. W dokumentacji geologicznej z∏o˝a kopaliny, któ-
rà do∏àcza si´ do wniosku o udzielenie koncesji na wy-
dobywanie kopaliny ze z∏o˝a, nale˝y przedstawiç dane
umo˝liwiajàce sporzàdzenie projektu zagospodarowa-
nia z∏o˝a.

3. Cz´Êç tekstowa dokumentacji geologicznej z∏o˝a
kopaliny zawiera:

1) kart´ tytu∏owà dokumentacji geologicznej z∏o˝a, ze-
stawienie zasobów geologicznych z∏o˝a wed∏ug
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kategorii rozpoznania, kart´ informacyjnà z∏o˝a
oraz kart´ informacyjnà dokumentacji, wykonane
wed∏ug wzorów okreÊlonych dla kopalin sta∏ych
i metanu w pok∏adach w´gla w za∏àcznikach nr 1,
2, 4—6 do rozporzàdzenia, a dla ropy naftowej i ga-
zu ziemnego w za∏àcznikach nr 1, 3, 5—7 do rozpo-
rzàdzenia,

2) spis rozdzia∏ów,

3) cz´Êç opisowà z podzia∏em na nast´pujàce rozdzia-
∏y:
a) wst´p i po∏o˝enie administracyjne z∏o˝a,
b) charakterystyka geograficzna po∏o˝enia z∏o˝a

(po∏o˝enie z∏o˝a, zagospodarowanie terenu, wa-
loryzacja Êrodowiska, stan zagospodarowania
z∏o˝a i jego otoczenia),

c) warunki geologiczne wyst´powania z∏o˝a (po∏o-
˝enie geologiczne z∏o˝a, stratygrafia, tektonika),

d) opis stanu rozpoznania z∏o˝a,
e) charakterystyka geologiczna z∏o˝a,
f)  charakterystyka rodzaju i jakoÊci kopaliny, w∏a-

snoÊci technologiczne kopaliny,
g) warunki geologiczno-górnicze eksploatacji —

w szczególnoÊci geologiczno-techniczne, wod-
ne, gazowe, geotermalne,

h) warunki ochrony Êrodowiska, ochrony z∏o˝a, re-
kultywacji (omówienie stanu Êrodowiska i jego
ochrony, przedstawienie danych odnoÊnie do
budowy z∏o˝a, warunków jego wyst´powania,
jakoÊci kopaliny i w∏asnoÊci ska∏ otaczajàcych
niezb´dnych dla oceny wp∏ywu na Êrodowisko,
w∏asnoÊci rekultywacyjnych ska∏ p∏onnych, wy-
magaƒ dotyczàcych ochrony z∏o˝a),

i)  zasoby z∏o˝a, kryteria bilansowoÊci z∏o˝a, spo-
sób okreÊlenia granic z∏o˝a, z uzasadnieniem
wyboru metod obliczenia zasobów, klasyfikacja
zasobów z uwagi na stopieƒ rozpoznania, anali-
za dok∏adnoÊci rozpoznania z∏o˝a,

j) charakterystyka kopalin towarzyszàcych (sposób
identyfikacji, warunki wyst´powania, rodzaj i ja-
koÊç, zasoby),

k) spis wykorzystanej literatury i materia∏ów archi-
walnych,

4) za∏àczniki obejmujàce:
a) omówienie historii badaƒ i eksploatacji z∏o˝a,
b) omówienie wykonanych robót i badaƒ specjali-

stycznych,
c) wyniki badaƒ specjalistycznych,
d) kopie lub uwierzytelnione odpisy dokumentów,

których treÊç ma istotne znaczenie dla opraco-
wanej dokumentacji.

4. Cz´Êç graficznà dokumentacji geologicznej z∏o˝a
kopaliny stanowià mapy i przekroje, a w szczególnoÊci:

1) mapa lokalizacji z∏o˝a na aktualnym podk∏adzie to-
pograficznym sporzàdzona, w zale˝noÊci od wiel-
koÊci z∏o˝a, w skali od 1:10 000 do 1:50 000,

2) mapa sytuacyjno-wysokoÊciowa sporzàdzona
w skali umo˝liwiajàcej szczegó∏owe przedstawie-
nie dokumentowanego obszaru z∏o˝a,

3) mapa geologiczno-gospodarcza rejonu wyst´po-
wania z∏o˝a przedstawiajàca sk∏adniki Êrodowiska
podlegajàce ochronie, sporzàdzona w skali 
1:50 000 lub 1:25 000, z podaniem po∏o˝enia z∏o˝a,

4) mapy ilustrujàce budow´ z∏o˝a niezb´dne do scha-
rakteryzowania jego formy, sposobu u∏o˝enia,
zmiennoÊci budowy i jakoÊci kopaliny,

5) mapy i przekroje geologiczne, a w zale˝noÊci od po-
trzeb — równie˝ hydrogeologiczne, geologiczno-
-in˝ynierskie, gazonoÊnoÊci i geotermiczne,

6) profile geologiczne wyrobisk rozpoznawczych i wy-
branych wyrobisk górniczych w przypadku czyn-
nych zak∏adów górniczych.

5. Cz´Êç tabelarycznà dokumentacji geologicznej
z∏o˝a kopaliny stanowià w szczególnoÊci:

1) wyniki obliczeƒ statystycznych lub geostatystycz-
nych — w zale˝noÊci od potrzeb,

2) wyniki badaƒ rodzaju i jakoÊci kopaliny, wraz z ob-
liczeniami Êrednich parametrów dla z∏o˝a,

3) obliczenia zasobów kopaliny w poszczególnych
cz´Êciach z∏o˝a lub parcelach oraz ich

4) zestawienie zbiorcze.

6. Przy sporzàdzaniu map do dokumentacji geolo-
gicznej z∏o˝a kopaliny stosuje si´ ogólnie przyj´te dla
map normy, oznaczenia i symbole.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowia-
daç dokumentacje geologiczne z∏ó˝ kopalin

§ 5. 1. W dokumentacjach geologicznych z∏ó˝ kopa-
lin sta∏ych stosuje si´ kategorie rozpoznania: D, C2, C1,
B i A.

2. Ustala si´ nast´pujàce wymagania, jakim powin-
na odpowiadaç dokumentacja geologiczna z∏o˝a kopa-
liny sta∏ej, w poszczególnych kategoriach rozpoznania
z∏o˝a:

1) w kategorii D — granice z∏o˝a, jego budowa geolo-
giczna i zasoby ocenione sà na podstawie odosob-
nionych wyrobisk rozpoznawczych, interpretacji
geologicznej danych geofizycznych przy zastoso-
waniu ekstrapolacji; stopieƒ rozpoznania z∏o˝a mo-
˝e s∏u˝yç wy∏àcznie do prowadzenia prac studial-
nych,

2) w kategorii C2 — granice z∏o˝a mogà byç okreÊlone
na podstawie danych z wykonanych wyrobisk lub
ods∏oni´ç naturalnych metodà interpolacji lub od-
powiednio uzasadnionej ekstrapolacji; poznane
powinny byç g∏ówne cechy formy, budowy i tekto-
niki z∏o˝a; jakoÊç kopaliny nale˝y rozpoznaç na
podstawie systematycznego opróbowania w pe∏-
nym zakresie mo˝liwych zastosowaƒ kopaliny; do-
puszczalny b∏àd wzgl´dny oszacowania Êrednich
wartoÊci parametrów z∏o˝a i zasobów nie powinien
przekraczaç 40%,

3) w kategorii C1 — granice z∏o˝a okreÊla si´ metodà
interpolacji na podstawie danych z rozmieszczo-
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nych równomiernie na obszarze z∏o˝a wyrobisk
rozpoznawczych; stopieƒ rozpoznania z∏o˝a powi-
nien byç wystarczajàcy dla dokonania oceny wp∏y-
wu przewidywanej eksploatacji z∏o˝a i u˝ytkowania
kopaliny ze z∏o˝a na Êrodowisko; dopuszczalny
b∏àd oszacowania Êrednich wartoÊci parametrów
z∏o˝a i zasobów nie powinien przekraczaç 30%,

4) w kategorii B — granice z∏o˝a wyznaczone sà
w sposób uÊciÊlony na podstawie specjalnie wyko-
nanych w tym celu wyrobisk rozpoznawczych; sto-
pieƒ rozpoznania z∏o˝a jest wystarczajàcy dla pro-
jektowania wyrobisk udost´pniajàcych i szczegó∏o-
wego prognozowania geologiczno-górniczych wa-
runków wydobycia oraz ochrony Êrodowiska; w∏a-
snoÊci technologiczne kopaliny powinny byç po-
twierdzone wynikami prób w skali pó∏technicznej
lub przemys∏owej; dopuszczalny b∏àd oszacowania
parametrów z∏o˝a i zasobów w poszczególnych
blokach uznanych za jednorodne nie powinien
przekraczaç 20%, a w miejscu projektowanych wy-
robisk udost´pniajàcych nie powinien byç wy˝szy
ni˝ 15%,

5) w kategorii A — z∏o˝e jest rozpoznane w stopniu
umo˝liwiajàcym bie˝àce planowanie i prowadze-
nie jego eksploatacji przy mo˝liwie najwy˝szym
stopniu wykorzystania zasobów, w sposób bez-
pieczny i niezagra˝ajàcy Êrodowisku; dopuszczalny
b∏àd oszacowania Êrednich wartoÊci parametrów
z∏o˝a i zasobów w poszczególnych blokach nie po-
winien przekraczaç 10%.

§ 6. 1. W dokumentacjach geologicznych z∏ó˝ ropy
naftowej, gazu ziemnego i metanu w z∏o˝ach w´gla ka-
miennego stosuje si´ kategorie rozpoznania z∏o˝a: C,
B i A.

2. Ustala si´ nast´pujàce wymagania, jakim powin-
na odpowiadaç dokumentacja geologiczna z∏o˝a ropy
naftowej, gazu ziemnego i metanu w z∏o˝ach w´gla ka-
miennego w poszczególnych kategoriach rozpoznania
z∏o˝a:

1) w kategorii C — z∏o˝e rozpoznane wst´pnie, które-
go granice sà okreÊlone na podstawie wyników ba-
daƒ geofizycznych i interpretacji geologicznej przy
zastosowaniu ekstrapolacji; uzyskane dane umo˝-
liwiajà projektowanie prac niezb´dnych do dalsze-
go rozpoznania z∏o˝a, a w przypadku ma∏ego z∏o˝a
— jego zagospodarowania, po uzyskaniu co naj-
mniej z jednego otworu przep∏ywu ropy naftowej
lub gazu ziemnego, w iloÊciach posiadajàcych zna-
czenie gospodarcze,

2) w kategorii B — zbadana budowa geologiczna z∏o-
˝a ropy naftowej, gazu ziemnego lub metanu wy-
st´pujàcego w z∏o˝u w´gla kamiennego i okreÊlo-
ne jego granice, zmiennoÊç, w∏aÊciwoÊci zbiorni-
kowe warstw roponoÊnych i gazonoÊnych oraz in-
nych parametrów i charakterystyk z∏o˝owych po-
zwalajà na okreÊlenie przewidywanych zasobów
wydobywalnych oraz na opracowanie projektu za-
gospodarowania z∏o˝a; dopuszczalny b∏àd szaco-
wania Êrednich parametrów z∏o˝a i zasobów nie
powinien przekraczaç 30%,

3) w kategorii A — ustala si´ dane okreÊlone dla kate-
gorii B z uwzgl´dnieniem wyników uzyskanych
z wyrobisk eksploatacyjnych, przy czym dopusz-
czalny b∏àd szacowania Êrednich parametrów z∏o-
˝a i zasobów nie powinien przekraczaç 15%.

§ 7. 1. W przypadku koniecznoÊci dokonania zmia-
ny dokumentacji geologicznej z przyczyn okreÊlonych
w art. 46 ustawy i powtórnego obliczenia zasobów,
sporzàdza si´ dodatek do dokumentacji geologicznej
z∏o˝a.

2. W przypadku zaniechania lub zakoƒczenia eks-
ploatacji z∏o˝a dokonuje si´ rozliczenia zasobów w for-
mie dodatku do dokumentacji geologicznej z∏o˝a.

3. W dodatku do dokumentacji geologicznej za-
mieszcza si´ wy∏àcznie te materia∏y podstawowe, któ-
re dokumentujà powsta∏e zmiany, w szczególnoÊci roz-
liczenie zasobów z∏o˝a oraz uzasadnienie stwierdzo-
nych ró˝nic w wielkoÊci dokumentowanych zasobów.

Rozdzia∏ 3

Sporzàdzanie dokumentacji geologicznych dla nie-
których z∏ó˝ kopalin pospolitych

§ 8. Dokumentacja geologiczna z∏ó˝ kopalin pospo-
litych, których wydobywanie b´dzie odbywaç si´
w warunkach okreÊlonych w art. 16 ust. 2a ustawy,
sk∏ada si´ z:

1) karty tytu∏owej, której wzór stanowi za∏àcznik nr 1
do rozporzàdzenia, oraz karty informacyjnej spo-
rzàdzonej wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 8 do rozporzàdzenia,

2) za∏àczników graficznych:
a) mapy lokalizacji z∏o˝a na aktualnym podk∏adzie

topograficznym w skali 1:10 000 z zaznaczeniem
obiektów podlegajàcych ochronie w jego oto-
czeniu (grunty rolne klas I—IV, grunty leÊne, ob-
szary poddane ochronie ze wzgl´dów przyrodni-
czych, granice zbiorników wód podziemnych,
granice sàsiednich z∏ó˝),

b) profili geologicznych wykonanych wyrobisk
i ods∏oni´ç naturalnych,

c) mapy sytuacyjno-wysokoÊciowej z∏o˝a w skali
co najmniej 1 : 2 000 z naniesionymi granicami
z∏o˝a, wyrobiskami i ods∏oni´ciami naturalnymi,
wa˝niejszymi obiektami majàcymi wp∏yw na
sposób zagospodarowania z∏o˝a oraz linià prze-
kroju geologicznego przez z∏o˝e,

d) co najmniej jednego przekroju geologicznego
przez z∏o˝e,

3) tabeli obliczenia zasobów.

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

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r.
(poz. 1778)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6
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Za∏àcznik nr 7
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Za∏àcznik nr 8


