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NOTATKA

spisana na okoIiczność spotkania w Wojewódzkim Inspektoracie ochrony środowiska w Rzeszowie
wsprawie realizacji Porozumienia zawańego pomiędzy Glównym Inspektorem ochrony Środowiska,
a Prezesem Wyższego Uzędu Górniczego dot' zasad współdziałania organów nadzoiu górniczego
i ochrony środowiska.

W spotkaniu udział Wzię|i:
_ Ewa Lipińska - Podkarpacki Wojewódzki |nspektor ochrony Środowiska'
_ Władysław Mańens - Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego |nspektora ochrony

Środowiska,
_ Wiesław Pisu|a - Dyrektor okręgowego Uzędu Górniczego w Krośnie,
. Mariusz Kurowski - Z.ca Dyrektora okręgowego Uzędu Górniczego w Krośnie,
_ Jezy Łachmanek - Nadinspektor ds. górnictwa otworowego w okręgowym Uzędzie

Górniczym w Krośnie.

Majqc na uwadze problematykę będqcą pŻedmiotem porozumienia zawańego pomięozy
G|oŚ, a Prezesem WUG, jak i zakres robót zwiqzanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem
oraz wydobywaniem węg|owodorów ze złóz niekonwencjona|nych na terenie Województwa
podkarpackiego, W trakcie spotkania omówiono zasady wspołpracy w zakresie kontro|i
prz estrzegania przepisÓw dotyczących ochrony środowiska W lrakcie wykonywania tych robót,
zaróWno w odniesieniu do złóż niekonwencjona|nych, jak i konwencjona|nych.

Przedmiotem spotkania objęto w szczegó|ności zagadnienia:
_ wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontro|i nieprawidłowościach

będqcych w obszaze kompetencji drugiego organu,
_ koordynacji czynnoŚci kontro|nych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz

wydobywania węgIowodorÓW ze złóż niekonwencjonaInych,
_ przekazwania informacji istotnych ze wzg|ędu na przeciwdziałanie poważnym awariom

pŻemysłowym oraz WspÓłdziałania w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących
następstwem robót poszukiwawczo.rozpoznawczych złóż węg|owodorów
niekonwenciona|nych oraz wydobywania węg|owodorów ze złóŻ niekonwencjona|nych, a
takze tych robót i wydobywania kopaIin w obszarze f'óż-węg|owodorów konwencjonaInych.

W trakcie spotkania omów|ono równiez moz|iwości współdziałania organów i prowadzenia
czynnoŚci kontroInych w kontekście przepisóW ustawy o swobodzie działaIności gospodarczej.

Zwrócono takze uwagę na przepisy dotyczqce ochrony środowiska podczas prowadzenia
eksp|oatacji odkrywkowej, składowania odpadów w wyrobiskach górniczych oraz trudności
w wykrywaniu i przeciwdziałaniu nie|egaInej eksp|oatacji kopa|in.



Usta|ono osoby koordynujące współdziałanie ze strony:

- okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie:
Pani DąbrÓwka Korczak.Kostrzqb

_ Wojewódzkiego |nspektoratu ochrony Środowiska w Rzeszowie:
Pan Leszek Dąba|

Podpisy:

Ęrel<toroUG


