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USTAw DZ' I E N N I R 
P()LSKIEJ RZECZ y ros PO LIT-EJ Ij(J[)()\VE.J 

Warszawa, dnia 8 października 196ó r. 

TRESĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

253 -,- z dnia 13 września 196b L ' W sprawie dopuszczal nych stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym 
254 - z dnia 23 września 1966 r. w ~prawie ulworz~nia Słowill skiego Parku Narodowego 

ROZPORZĄDZENIE 

255 - Min istra Rolnic twa z dnia 22 września 1966 r. w spra wie st osowania, n iektórych przepisów ustawy o be7pie
ezeńs lwie i hiC(ienje pracy pr zez r olnicze spółdzielnie produkcyjne i kólka rolnicze przy wykonywaniu prac 
prze'z członków tych spółdzielni i kółek 
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, ROZPORZĄDZENIE ' RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 września 1966 r. 

w sprawie dopuszczalnych .. stężeli substancji w powietrzu atmosferycznym. 
, 

1) obszary specjalnie chronione, 
2) obszary chronione. 

403 
404 

405 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia , 21 kwietnia 196ą. r. 
o ochronie ,powietrza atmośferycznego , przedzan~ecz'9' szc~
niem (Dz. U. Nr 14, poz. 87) zarządza' się, co następuje : 

I 
§ 1. 1. Dla zróżnicowanIa stopnia dopuszczalnych stę-

2. Obszar specjalnie chroniony obejmuje tereny mdro
wisk i ' obszarów ochrony uzdrowiskowej, parkównarrn:lo
wych oraz rezerwatów przyrody. 

zen w powietrzu atmosferycznym substaricji, o klóry,ch 
Jilowa w art. 1 , ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. 
o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszcza-' 
niem (Dz. U. Nr 14, poz. 87), ustala się następujące rodzaje 
obszarów : 

Lp. Nazwa substancji 

1 Dwutlenek siarki (S02) 
2 Kwas siarkowy (I-I2S04) 
3 Tlenki azotu (w przeliczenill: na l\~O ;;) 

4 Siarkowodór (H2S) 
5 Tlenek węgla (CD) 

, 

6 Benzyna 
7 py r nietoksyczny o wielkości ziarn poniże j 

", 

2) dla obszarów chronionych: 

Lp. I Nazwa substancji 

1 Dwutlenek siarki (S02) 
> 2 Kwas siarkowy(H~S04) 

"-
3 Tlenki azotu (w przeliczeniu na N20ii) 
4 Siarkowodór (H2S) , 
5 Dwusiarczek węgia (CS2) 
6 Py ł nie toksyczny o )\"ielkośc i ziarn poniżej 

;1IjI; 

, 

3. Obszar chroniony obejmuje pozosta!e tereny kraj}!. 
7 wyłączeniem terenów zajętych przez zak lady lu'b inn e źr'ó
dła zanieczysz'czania oraz terenów stref ochronnych. 

§ 2. 1. Ustala się następujące dopuszczalne stężenia 

substancji w powie trzu atmosferyczn ym iN mg/ms: 
l) dla obszarów speCjalnie chronionych: 

I Średnie I Jednorazowe 
w ciągu doby w ciągu 20 minut 

0.075 0, 25 
0,05 0,15. 
0,05 0,15 
0,008 0,008 
0.5 3,0 
0,75 2,5 

20 mikronów Om5 0,2 
-

" 
. 

I Średn i e l Jednorazowe 
w ciągu cloby w ciągu 20 minut 

0,35 0,9 . 
0,1 0,3 
0,2 0,6 
0,02 0,06 
0,015 0,045 

20 mikronów 0,2 0,6 

l" 

,.~ 

" I 

" 

• 
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2. Dopuszcza1na i1og;ć pyłu opadającego nie może prze
kranać: 

l.)- Iil la o<bszarów specjalnie chronionych - średnio 40 t/km~ 
(Hi r!o.k (m.aksyma,I ~-i·e w cią§1:I tniotls,i-<tca 6,5 t/kJ1l1l~), 

;;l) dla oł;}szarów chronionych - śr·ednio 250 tlkm2 na rok. 

,.... § 3. Dopus.zczaJn.e stętenia wyziewów, wy-d-a\.ai'ly.ch przez 
zakłady, określa dla danego zakładu właściwy wojewódzki 
(miejski dla miasta wyłączonego z wdjewództwa) państwowy 
inspektor sanitćHny na podstawie " wytycżnych ustalonych 
przez Radę Mini<;trów na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu 
Gospodarki Wodnej. 

, § 4. 1, Od wielkości dopuszczalnych stężeń w powietrzu 
atmosferycznym subst'ancji, określopych w § 2, mOQą być 
st osowa ne na czas oznaczony odstępstwa w . przypa'dkach: 

'1) trudności zainstalowania w zakładach odpowiednich 
urządzeń oczyszczających powietr:z:e atmosferycme ze 
względu na wyjątkowo wysokie koszty inwestycyjne, 
brak możliwości znalezienia prodw:;entg lub odpDwied-
nich rozwiązań technicznych, ' 

2) nadmiernego skupienia na danym obszarz.e zakładów, 

które mimo zastosowania odpowiednich urządzeń . powo
dują przekroczenie dopuszczalnych ,stężeń s.ubstancji w 
pow ietrzu atmo.sferycznym, 

3) konieczności zlokalizowania na danym <?bsżarze nowegc;> 
zakładu, którego działalność pomimo zastosowania naj
sprawniejszych ' urządzeń do redukcji zan ieczyszczeń 

spowoduje przekroczenie dopuszczalnych stężeń sub
stancji w.!powietrzu at!1llOsferycznym; odstępstwo od do-

--.---~-------~---,-----,~ ..• " ~-., - , ~, 

puszczaInych st~żeń jest wówczas'·', możliwe tytko p.od 
wiHuLlkiefflzmfliejlizen-ia , ?,ani.eczysiczenia >CliHle.go· ob

.izaru w ustalonym okreśi-e . w t~im_ i-topnill, <lPY łij.czn-e 
dopus,uzaln-e d,o wydal-a.Jł.i.a przez n,owy zaJ<łiild i prz-ęz , 

istniejące żqkłady rodzaje i ilość .substancji nie powe
dowały przek-roczenia dopuszczalnych sŁQżeń. 
2. Szczegółowe warunki stosowania odstępstw od do

puszczalnych stężeń substancji w powietrzu atmos[erycl,TIvrn 
orai czas stosowania odstępstw określa dla poszczególnych 
zakładów właściwy wojewódzki (miejski dla miasta wyłączo
nego z wojew6dztwa) pailstwowy inspektor sanitarny w po
rozumieniti z własciwym wojewóc;lzkim organem do spraw 
ochrony p,owietrza. ' 

§ 5. 1. Do czasu usta lenia dopuszczalnych stężeń su b
stancji innych niż okreś l one w § 2 ust. 1 Rada Ministrów 
może ustalić tymczasowo dopuszczalne stężenia tych sub
st<lncji. 

2. Minister Zdrowia i Opieki . Społecznej w por07umip.
niu z Prezesem Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej 
ustali wybrane ohizary, na których bęclą. stosowane tym(:z~-

sowe stężenia, określone w ust. ·1. . 

§ 6. Wykonanie' rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Prezesowi Centralnego U-rzę

du Gospodarki Wodnej oraz prezydiom wojewódzkich rad 
narodowych ('rad n.arodowych miast wyłączonych z woje
wództw). 

§ 7. Ro.zporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROzPORZĄDZJ:NIE RADY MINISTROW 

'/. dnią 23 września 1966 r~ 

w J.pritwle utWOl'zenla Słowińskiego PiłJku Narodowego. 

Na pods-tawi.e aft. 14 ustawy 1\ clnia 7 kwietnia 19-49 r. 
o ochronie przyrody ·(D'/.. U. Nr 25., poz. 180)- 'larządzil się, 

co następuje: 
ł 1. Tworzy się Słowiński Park Narodowy o obszarze 

około 18;069 ha, zwany dalej "P'ark i.em " , połozony w powie
cie ~łupskim, w województwie koszalińskim i w powiecie 
lęborskim, w województwie gdańskim . 

§ 2. 1: W s~tad Parku wchodzą: 
1) obszary . objęte ochroną rezerwatową o powierzchni 

około 18.0.56 hil, 
2) obszary włąc'z.one dla celów administracyjnych Parku 

o powierzchni około 12,60. ha. 
2. Minister Leśnict\va i Przemysłu Drzewńe;go olueśli 

szczegółowo granice i obszar Parku, jak również ogranicze
nia i nakazy obowiązujące na tych 0bszarach odpowiednio 
do przedm'iófó'w i zadań ochrony przyrody. 

§3. 1. Na , obszarzę Parku określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 
wszelkie działani-a oraz wszelkie czynności gospodarcze, ich 
charakter, zakres i s.pósób wykonywania ffl li szą być ściśle 
dostosowane do potrzeb i c~!-6w ochrony przyrody. 

2. Ograniczenia wynikające z pr'zepisu ust. 1 w stosunku 
do terenów będących ,pod żarządem Gdańskiego Urzędu 

Morskiego i Koszalińskiego Urzędu Morskiego mogą być za
stos owane tylko w zakresie, w jakim nie jest to .sprzeczne 
z zadaniami 'ochrony brzegów i bezpieczeństwa ieglugi. 

3 . . Ograniczenia wynikające z przepisu ust. 1 w sto-
s unku do terenów zablfd.owanych pozostających pod upra-

wą rolną, łąkową, pastwiskową lub gospodarką rYbacką nie 
dotyczą czynności gospodarczych, których wykonywani e 
ke.ni,ecilFle j-est re- wz-g+ędu na racjonalne użytkowanie tych 
terenów. Od decyzji dyrektora Parku w sprawach u lJnan ia 
czynności gospodarczych za konieczne ze względu na użyt
kowanie terenu służy odwołanie do właściwego do spraw 
ochrony przyrody or:ganu prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej. ' 

§ 4. 1. , Poszczeg6lneczęści C)·bszaru Parku objęte ochro
ną ręzerwatową podlegają ochronie ścisłej (rezerwaty ścisł a ) 
lub ochronie częściowej (rezerwaty ,:zęściowe). W skład 
rezerwatów nie wchodzą tereny zabudowane lub pozostające 

, pod uprawą rolną, łąkową albo pastwiskową. 

2. Minister Leśnictwą i Przemysłu Drul~ne.go dokona · 
podziału obszaru, ' o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. na 
podlegający ochronię ścisłej lub ochronie częściowej oraz 
ok.reśli zasady, środki i spos.ohy stos-owania ochre-n y śeisle j 
i ochrony częściowej. 

§ 5. 1. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drz.ewnego 
określi ograniczenia obowiązujące na obszarze Parku w zą

kresie gospodarki wodnej i rybackiej, wydobywania torfu, 
uprawy terenów, polowania i turystyk i. 

2 . . Na obszarach nie. objętych ochroną ścisłą w qr jł

nicach jezior Łebsko i Gardno oraz rzek i kanałów gospo
darka rybacka nie podlega żadnym ograniczeniom. 

§ 6. Mini ~ter Leśnictwa i Przemysłu Drzewneqo wyda 
przepis y przew:ldziane w § 2 ust. 2, § 4 ust. 2 i ~ 5 liSt. 1 

• I 


