
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Poz. 1615 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ENERGII
1)

 

z dnia 18 sierpnia 2017 r. 

w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego
2)

 

Na podstawie art. 117b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1131, z późn. zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa minimalną zawartość sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego służące-

go do wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż 

w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „sprawozdaniem”. 

§ 2. 1. Sprawozdanie zawiera: 

1) nazwę i dane teleadresowe: 

a) przedsiębiorcy, 

b) zakładu górniczego, 

c) podmiotu wykonującego w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu 

górniczego; 

2) nazwę planu ruchu zakładu górniczego oraz datę i znak decyzji zatwierdzającej ten plan; 

3) nazwę, typ i dane lokalizacyjne urządzenia stałego lub ruchomego, z którego są prowadzone roboty objęte planem 

ruchu zakładu górniczego; 

4) w przypadku wykonywania działalności polegającej na: 

a) poszukiwaniu i rozpoznawaniu węglowodorów – wykaz maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu prac 

geologicznych, w szczególności urządzeń wiertniczych, 

b) wydobywaniu węglowodorów – wykaz urządzeń stosowanych przy wydobywaniu węglowodorów, w szczególności 

urządzeń wiertniczych, urządzeń wydobywczych oraz urządzeń związanych z rekonstrukcją otworów wiertniczych; 

5) informacje dotyczące powiązań pomiędzy urządzeniem stałym lub ruchomym, o którym mowa w pkt 3, a maszynami 

i urządzeniami, o których mowa w pkt 4, oraz otworami wiertniczymi; 

6) nazwy i dane lokalizacyjne otworów wiertniczych; 

                                                           
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087). 
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 

12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach mor-

skich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66). 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089, 

1215 i 1566). 
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7) określenie stanu realizacji robót objętych planem ruchu zakładu górniczego w okresie: 

a) od dnia zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego – w przypadku pierwszego sprawozdania, albo 

b) od dnia sporządzenia poprzedniego sprawozdania; 

8) informację o przerwach w realizacji robót objętych planem ruchu zakładu górniczego, w szczególności spowodowa-

nych erupcją, awarią lub komplikacją wiertniczą, które wystąpiły w okresach, o których mowa w pkt 7; 

9) średnicę oraz zmierzoną rzeczywistą głębokość pionową oraz długość: 

a) każdego wykonanego otworu wiertniczego, 

b) każdej zapuszczonej kolumny rur okładzinowych; 

10) gęstość płuczki wiertniczej w momencie sporządzania sprawozdania; 

11) w przypadku operacji na istniejącym otworze wiertniczym – informację o obecnym stanie eksploatacyjnym otworu 

wiertniczego. 

2. Dane lokalizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, zawierają wykaz współrzędnych geocentrycznych geodezyj-

nych, określonych zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Energii: K. Tchórzewski 

 




