
Dz.U.01.153.1781  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 19 grudnia 2001 r. 

w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji 
oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. 

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r.) 

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 7 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wykonawca prac geologicznych jest obowiązany przekazywać nieodpłatnie organom 
administracji geologicznej: 
 1) dokumentację geologiczną, 
 2) wyniki badań geofizycznych, 
 3) profile geologiczne otworów, które nie weszły w skład dokumentacji geologicznej, 
 4) profile geologiczne otworów kartograficznych, 
 5) próbki geologiczne trwałego przechowywania. 

2. Dokumentację geologiczną, wyniki badań geofizycznych i profile geologiczne otworów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-3, wykonawca prac geologicznych przekazuje organowi właściwemu, odpowiednio do 
zatwierdzania projektu prac geologicznych lub udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 
złóż kopalin, w terminie miesiąca od dnia ich opracowania. 

3. Profile geologiczne otworów oraz próbki geologiczne, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, 
wykonawca prac geologicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie 
miesiąca od dnia zakończenia prac geologicznych. 

§ 2. Wykonawca prac geologicznych jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie: 
 1) próbki geologiczne czasowego przechowywania, do czasu ich likwidacji, 
 2) informację geologiczną zawartą w dokumentach z bieżąco prowadzonych prac geologicznych  
na wezwanie organu właściwego odpowiednio do zatwierdzania projektu prac geologicznych lub 
udzielania koncesji, w miejscu i terminie uzgodnionym między organem a wykonawcą prac geologicznych. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. 
 
 


