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Obecny stan prawny
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2017.519 j.t. art. 110a
Art. 110a. 1. Starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji terenów, o których mowa w ust. 1,
oraz sposób ustalania tych terenów, kierując się potrzebą ograniczenia występowania szkód
powodowanych przez ruchy masowe ziemi;
2) informacje, jakie powinien zawierać rejestr, o którym mowa w ust. 1, a także sposób
prowadzenia oraz formę i układ tego rejestru, kierując się potrzebą dostarczenia wyczerpujących
informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenach, na których występują te
ruchy, oraz uwzględniając lokalizację, warunki geologiczne i glebowe tych terenów, a także opis
zagrożeń ruchami masowymi ziemi.

Obecny stan prawny
Rozporządzenie z dnia 20.06.2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów
masowych ziemi (Dz.U. 2007.121.840)

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób ustalania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na
których występują te ruchy;
2) metody, zakres i częstotliwość prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
3) informacje, jakie powinien zawierać rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, zwany dalej "rejestrem";
4) sposób prowadzenia, formę i układ rejestru.

Obecny stan prawny
Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. 2016.1131 j.t. z późn. zm.) art. 162 ust.1
Art. 162. 1. Państwowa służba geologiczna wykonuje następujące zadania państwa w zakresie
geologii:
1) inicjuje, koordynuje i wykonuje zadania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej
kraju, w tym prac o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w szczególności dla
odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania zasobów złóż kopalin, a także dla ochrony
środowiska;
2) prowadzi centralne archiwum geologiczne;
3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;
4) prowadzi bazy danych geologicznych;
5) sporządza krajowy bilans zasobów kopalin;
6) przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu
udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz
przygotowuje we współpracy z organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej, o
której mowa w art. 49f ust. 3;

Obecny stan prawny
Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. 2016.1131 j.t. z późn. zm.) art. 162 ust.1
7) koordynuje i wykonuje prace z zakresu kartografii geologicznej oraz wykonuje
prace pilotażowe z tego zakresu;
8) prowadzi rejestr obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk
dwutlenku węgla;
9) koordynuje zadania z zakresu ochrony georóżnorodności oraz geologii
środowiskowej;
10) rozpoznaje i monitoruje zagrożenia geologiczne;
11) dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót
geologicznych oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na podstawie odrębnego
upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej;
12) tworzy i prowadzi system informacyjny Geoinfonet, zwany dalej "Geoinfonetem".

Obecny stan prawny
Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2016.778 j.t. z późn. zm.) art. 10 ust. 1 pkt. 10, art. 10 ust. 2 pkt 11, art. 11
ust. 6 lit g, art. 15,ust. 2 pkt 7 i art.17 pkt 6 tiret 8
Art. 10. 1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
2. W studium określa się w szczególności:
11 ) obszary osuwania się mas ziemnych;
Art. 11. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy
uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:
ust. 6 - występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem województwa w
zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa, z zarządem

Obecny stan prawny
związku metropolitalnego i z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, oraz występuje o opinie dotyczące
rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
g) właściwego organu administracji geologicznej,
Art. 15. ust 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
pkt 7 - granice obszarów osuwania się mas ziemnych,
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o
przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
pkt 6 tiret 8 - występuje o opinię o projekcie planu do:
starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych

Uwagi i propozycje zmian legislacyjnych 2013-2017
1. Propozycje zmian legislacyjnych zawarte w Opracowaniu końcowym
Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II (wrzesień 2015)
2. Propozycje i zalecenia zmian zawarte w Informacji NIK o wynikach kontroli:
Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo
ochrony środowiska (2014)
3. Propozycje i zalecenia zmian zawarte w Informacji NIK o wynikach kontroli
zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom (2017)

Procedura postępowania na etapie zgłaszania propozycji
zmian legislacyjnych
1. Opis problemu
2. Propozycja zmiany brzmienia konkretnego artykułu (ustępu, punktu)
aktu prawnego
3. Uzasadnienie potrzeby zmiany legislacyjnej
4. Zebranie ewentualnych propozycji – zakończenie 14 czerwca 2017 r.
5. Notatka dla Ministra Środowiska (sporządzenie do dnia 20 czerwca br.)
6. Po decyzji Ministra, dalej – standardowa procedura legislacyjna
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