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S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  OCHRONY ŚRODOWISKA,

ZASOBÓW NATURALNYCH  I  LEŚNICTWA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo geologiczne i górnicze /druk nr 2089/.

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 73 Regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii

Prezydium Sejmu - skierował  w dniu 16 października 2003 r. powyższy projekt

ustawy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do

pierwszego czytania.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na

posiedzeniu w dniu 30 października 2003 r.

w n o s i:

W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 30 października 2003 r.

      Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

    /-/ Jan Rzymełka    /-/ Krzysztof Filipek
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P r o j e k t

USTAWA

z dnia .................. 2003 r.

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Art. 1.

W ustawie  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, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr
240, poz. 2055) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 101 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw środowiska działający przy pomocy Głównego
Geologa Kraju, będącego sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w
urzędzie obsługującym tego ministra,”;

2) art. 102a otrzymuje brzmienie:

„Art. 102a. 1.Do zadań państwowej służby geologicznej dbającej o zrównowa-
żony rozwój kraju w zakresie geologii należy:

1) obsługa centralnego archiwum geologicznego,

2) prowadzenie centralnego banku danych geologicznych i hy-
drogeologicznych,

3) przygotowywanie materiałów do bilansu zasobów kopalin i
obsługa rejestru tych zasobów,

4) koordynowanie wykonywania prac kartografii geologicznej
oraz wykonywanie prac pilotażowych,

5) obsługa rejestru obszarów górniczych,

6) koordynacja zadań w zakresie ochrony georóżnorodności,

7) inne zadania.

2. Wykonywanie zadań państwowej służby geologicznej minister
właściwy do spraw środowiska powierza Państwowemu Instytu-
towi Geologicznemu.
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3. Nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1,
sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, działający przy
pomocy Głównego Geologa Kraju.

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zadania pań-
stwowej służby geologicznej przez Państwowy Instytut Geolo-
giczny, minister właściwy do spraw środowiska może powierzyć
jego wykonanie podmiotom określonym w art. 102 ust. 2.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.




