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ści rzeczników patentcwyck, w t ym t<;ltże n.a rzecz innych 
usp0łecznicnych za.kładów p.rfl'Cycraz csób fizycznych i praw
n ych, wyda szczegółowe _przep,isy o zaclaniack rzeczników 
patentowych oraz unormuje ich obowiązki uprawnien.ia 
a także zasady ich wynagradzania. 

Art. 13. 1. Rada Ministrów ureguluje sprawę zastępo
wania na za,sadzie cdpłatności osób fizycznyck i prawnych 
mających .zamieszk anie lub sIedzibę za granicą w zakresie 
czynncś,ci związanych ze zqIas.za'Ili.cm przez te osoby wyna
lazków, wzorów użytkowych; wzorów ~dobniczych i znaków 
towar~wych dO , opatentowani'a lub zarejestrowania w Pclsce. 

2. Czynności zastępstwa 0só·b fizycznych i prawnych, 
maJących zami.eszkan~e lub siedzibę w Pclsce, w sprawach 
związaNych ze zgłaszapiem prze'z te osoby wy nala·zków, wzo
ró'w użytkcwych i wzorów :lid'Obniczych oraz znaków tcwa
rowycł~ (j,o opatentcwania lub zarejestrowania :lia granicą 
i wykonywaniem praw z patentów uzyskanych pTZ!ez te oso
by :Ii·a gTanicą, j,ak również w sp.r,awach zwi.ązanych z na,b-y
waniem cd osób mających zamieszkanie lub si.edzi.bę za. gra
nicą praw z patentów i świa'dectw cchronnych uzyskanych 
w IPoi's:ce, wykonuje pr'l!ed'sioębiorstwo l!lpowa~ćnioł}e pnez Mi
nistra Hiimdltl Zagranicznego na podstawie art. 53 i 75 nst7-
wy z dnia 31 maja 1962 f. - Prawo wyndla,zcze (D-z. U. 
Nr. 33, poz. 156). 

Art. 14. Prezes Urzędu Patentcwego w pcrc7.llmieniu 
z Ministrem Finansów i z Centrainą Radą Zwią.zków Zawo
dowych ustali tryb regulowania i wysokość cdpłatności za 
czynności rzeczników 'patentcwych, wykonywane na rzecz 
innych jedncstek gospodarki uspo~ecznioIlej oraz osó>b fi
zycznych i pra'1mych w myśl art. 11 i 13. 

Art. 15. Pozostają w mocy przepisy ustawy z dnia 3:1 ma-
. ja 1~62 r. - Prawowynalazcz·e dotyc.zące uprawnienia twór
ców pro}ektów :wynala,zczych do pCffiDcy :iedf.lostek par,s,t"IQ
wych, związków zawodowych i organizacji społecznych craz 
prawa związków zawodowych, stowarzys,zeń technicznych, 
klubów techniki i racjonalizacji i irmych organizacji spo-

------------------------~----------------

łecznych do. wystGpowania w iflteres.Fe twórcó,,{wo!iec jed
ncstek gospcdarki uspoteC'z:nionej w s prawach -dO'tyczących 
stosowania i wy-korzystania prcjektów wynalaz·czych. 

Art. 16. Przepisy ustawy dotyczące: 

1) ministrów stosuje się odpcwiednio do przewodniczących 
komisji i komitetów s prawuj.ących funkcj-ę na,czeln}'ch 
organów administracji p.aństwcwej ora.z do kierowników 
urzędów centralNych, 

2) prezydiów wojewódzkich rad narcdcwych i przewo€lRi~ 
czących tychprezyd]ów stosuje się odpowiednio a·o pre
zydiów rad narodowych miast wyłączonych z woj'ewództw 
oraz przewodniczących tyck p.rezydiów. . 

Art. 11. Wynikające z usta 'wy zadania prezyainm w~-
jewódzkiej rady narodowej lub jego przewodniczące'9U oct
noszą s,ię 00 wszystkich uspoleczni0.uyc11 zakładów pta:cy na 
obszarze województwa, pcdległych pręzydi<orn r<~d nar0.uo,. 
wych. 

Art. 18. Przepisy ustawy dotyczące ministrów wykonują 
odl'l'O~ie€i'nj,~ k ier0>wn,j,ey nacz:el'n;ych crganów ' 0rqanTldcji 
spó1dziekzycb, zawodowych, s:towarZ"ys l'len i illll'lyC'h 'c)!'g.a:l'li
z.acji s,połeculych w zakresie .ich dZl,ałainosci gcspodarczeJ 
i I).dukowej. -. 

Art. 19.. 1. Traci mx us.tawa z dnia 22 majia 1958 r. 
o rzeczni~ach patentowych (Dz. U. Nr 31, p.oz. 139) 0HIZ 

art. 5 pkt 16 dekretu z dnia 28 września HJ49 r. o utworzeniu 
Pclskiej Izby Handlu Zagran icznego (Dz. U. Nr 53, poz. 403). 

2. Pre':lies Rady Ministrów okreśH w drodze r oz:l'l oną
dzenia zasady, tryb i terminy zakońc7lenia działalncś ci rzocz
ników patentowych oraz ich zrzeszenia, prowadzonej do,tyda
czas na pcdstawie ustawy, o której mowa w us.t. 1, i przep.i
sów na jej podstawie wydanych . 

~r,t. 20..Us.tawa wchodzi w życie z dniem . og.łos,zen1a . . 

PTZew(')('tńicząey Rady Państwa:E. ·0011$ , 
Sekretarz Rady Państwa: J. H'&lOUecki 
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USTA WA 

z dnia 21 kwietnia 1966 r. 

o ocht:ouie powietrza atmosferycznego przed zanleczyszcz_iem. 

Art. 1. 1. Powietrze atmosferyczne pcdlega ,cchronie przed 
za.mieczyszc2!aniem uciążliwy1'Il d la człowieka lub wywiera
jącym ujemny wpływ na jego zdrowie bądź na klimat, ' we
getację roślin, hodowl~ zwierząt, ' wartcść użytkcwą gleby 
i wody, lub -pcwodującym Inne straty dla gospcdarki naro
dowej. 

2. Zanieczyszczaniem powietrza atmosferycznego w rc
zumieniu' ustawy jest wprowadzanie do. niego substancji sta
łych, ciekłych i gazcwych - zwanych dalej substancjami -
w ilościach lub r odzaj,u, które mogą spowodować _przekrc
czenie dopuszczalnych stężeń w powietrzu atmcsferycznym. 

3. Ochrcna pcwietrza atmosferycznego. przed zanieczysz
czaJliem ma na celu zapobieganie prze\<.rat:zaniu dopuszczal
nvch stężeń substancji w powietrzu atmosferycznym i stcp
niowe zmniejszanie wprowadzanych do powietrza atmosfe
ry-czl'l!ego substancji prz;ez zakłady, pojazdy mechaniczne,. hał
dy, wysypiska i inne źródła zanieczys,zczania •. 

Art. 2. Rada Ministrów 9kreśli w drodzerozporządzeni.a 
dcpuszczalne stężenia substancji w p(')~iet,rzu (lItmos~er ycz~ 
nym, zakres i warunki odstępowanra od określonych wiel
kcści stężeń w przypadkach gospcdarczo uzasadnionych oraZ 
org-any właściwe do. 9rzekani:a w tych sprawach. 

I 

Art. 3. 1. Zakłady, których działalncść pcwcduje lub 
może' spowcdować przekroczenie dopuszczalnych stężeń sub-

. stancji w powietrzu atmosferycznym, obowiązane są ,budo
wać, insf,alewać i eksploatow.ać urząd2ienia oraz s:tos'(')owae 
orlpow~ednj,e ś.rodki służące. do oc!iJ..r.o.ny powietrza .atm0sfe
rycznego przed tym zanieczyszczaniem. 

2. Przez zakłady, c których mowa· w ustawie, należy ro
zumieć jedncstki państwcwe i inne jedncstki gcspodarki 
uspcłecznicnej, osoby {'lrawne nie będące jedncstkami . go- _ 
spodarki uspołecznionej oraz prowadzące działalncść pr.zemy-
słcwą osoby fizyczne. . 

Art, 4. 1. Projekty planów zaqos-podarowanta pr7estr7en
n egc oraz lokaliiacJa og@lna i szczeg~łowa zakładu, które-

,.J. 
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go dzialalnosć może spowodować ' przekroczenie dopuszczal
nych stęże I1 s'ubstancji w powietrzu atmosferycznym, powin

. n y być , uzgodnione z właściwym organem do spraw ochrony 
powietrza atmosfarycznego w trybie obowiązujących prz2-
piśow. 

2. W toku opracowania projektu wstępnego budowy lub 
przebudowy (rozbudowy , modernizacji) zakładu, którego dzia
łalność może spowodować przekroczenie dopuszczalnych stę 

żet1 w powietrzu atmosferycznym, jednostka proj ektująca 

obowiązana jest uzgodnić z właściwym organem do spraw 
ochrony powietrza atmosferycznego rodzaj i ilość slibstanC]i, 
dopuszczalnych do wydalania przez ten zakład . 

3. Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej okre
śli 'organy do spraw ochrony powietrza , właściwe do uzgad
'ni'ania spraw, o których mowa w ust. 1 i 2. 

A rt. 5. 1. Lokalizacja hiiłd i wysypisk zakłcidów, a tak. 
że ich utrzymanie i eksploatacja winny być dokonywane tak, 

, aby nie powodowały zanieczyszczania powietrza atmosfe
rycznego. , 

2. Środki ochronne, jakie powinny być stosowane przez 
zakłady przy utrzymywaniu i eksploatacji hałd i wysypisk, 
określa właściwy do spraw ochrony powietrza atmosferycz
nego organ prezydium wojewódzkiej rady ,narodowej (rady , 
narodowej miasta wyiączonego z województwa) - zwany 
da(ej wojewódzkim organem do spraw ochrony powietrza -
w porozumieniu z właściwym paI1stwowym inspektorem sa
nitarnym. 

Art. 6. ,1. 'W celu ochrony otoczenia przed zanieczysz
, czaniem powietrza atmosfe rycznego przez zakłady może być 

ustanowiona strefa ochronna. ' 

2. Właściciele gruntów połozonych w strefie ochronnej 
mogą być zobowiązani do określonego ich zagospodarowania 
na koszt zakładu lub właściwego prezydium rady. narodowej. 

3. Jeżeli właściciel gruntu na skutek zobowiązań okre
ślonych w ust. 2 poniesie stratę, może dochodzić odszkodowa
nia na drod ze sądowej lub arbitrażowej. 

4. Rada Ministrów określi w drod ze rozporządzenia za
sady ustanawiania stref oc;hronnych oraz sposób ich zago
spodarowania. 

ł 

Art. 7. VI celu sporządzania prognoz rozprzestrzen iania 
Się substancji w powietrzu atmosferycznym jednostki orga
nizacyjne podporządkowane . Centralnemu Urzędowi Gospo
darki Wodnej dokonują odpowiednich pomiarów .na zasa
dach i w sposób określony przez Prezesa Urzędu. 

Art . 8. 1. Zakłady , wprowadzające do powietrza atmo
sferycznego substancje, obowiązane są wykonywać pomiary 
stężeń tych substancji w miejscach ich wydalania (emisji) 
oraz w powietrzu a terenie zakładu i w strefach ochron
n ych. 

2. W przypadku wykonywania pomiarów w strefach 
ochronnych przez kilka zakładów zakres pomiarów dla każ
dego zakładu . określa wojewódzki organ do spraw ochrony 
powietrza. 

3. Organy do spraw ochrony powietrza nadzorują pra
widłowość wykonywania przez zakłady 'pomiarów, o którY'ch 
mowa w ust. 1, a takż, mogą wykonywać pomiary we wła-

snym) zakresie. . 
4. Organy państwowej inspek cj i sanitarnej wykonują 

we własnym zakresie pomiary na obszarach n ie wy mienio
nych w ust. 1, a także mogą wykonywać na każd),m t.erenie 
pomiary kontrolne w zak resie potrzebnym ze względu na 
ochronę zdrowia i życia ludności. . 

Art. 9. Prezes Centra nego Urzędu Gospodarki Wodnej 
oraz Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej ustalą: 

1) zasady przeprowadzania pomiarów stężeń substancji, ' 
2) zakres i tryb wspó ł działania organów do spraw ochrony 

powietrza z organami państwowej inspekcji ' sanitarne j. 

Art. 10. 1. Nadzór nad wykonaniem ustawy i przepisów ' 
na jej podstawie wydanych, z wyjątkiem spraw zastrze~o-
n ych do właściwości organów pailstwowej inspekcji sani
tarnej , sprawują organy do spraw ochrony powietrza. 

2. Zwie rzchni nadzór nad organami do spraw ochrony 
powietrza sprawuje Centralny Urząd Gospodarki Wodnej . 

3. Pracownicy organów do. spraw ochrony . powie trza 
mają prawo wstępu mi ' teren zakładów w celll kontroli dzia
łania i wykorzystania urządzeil służących do ochrony powie
trza atmosferycznego przed zanieczyszc;zeni em oraz stosowa
nia 'innych środków ochronnych, jak . również w ce lu wyko
nania innych zadań określonych w przepisach o ochronie po
wietrza atmosfe rycznego przed zaniecz'yszczaniem. 

4 . . Kierownicy zakładów są zobowiązani do udzie lania 
organom do spraw ochrony powi.etrza szczegółowych infor
macji i pomocy przy w'y,konywćmiu ich zadań. 

A rt. 11. ' l. "V przypadku wydalania przez zakład sub
stancji w rodzaju i iIościaćh przekraczających ustalenia do
konane zgodnie z przepisarni art, 4nsL 2 albo art. 13 ust. 2 
wojewódzki orcJan do spraw ochrony powietrza w porozu
mieniu z właściwym' państwowym inspektorem sanita rn ym 
może: 

1) wezwać zakład do uSllni~cia w wyzn,aczonym terminie 
określonych braków lub za nied bań, powodujących te 
przekroczeni a, ' 

2) po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 1 
- za4ządzić unieruchomienie zakładu lub jego części do 
czasu usunięcia braków lub zaniedbań. 

2. O wezwaniu zakładu do usunięcia braków lub zanie
dbań oraz o wydaniu decyzji o unieruchomieniu zakladuwo
jewódzki organ do s praw ochrony powietrz.a zawiadamia jed
nocześnie jednostkę nadrzędną nad danym zakładem. 

3. Jeżeli wskutek wydalania przez zakład substancji w 
rod zaju i il ośc ia ch przekraczających usta lenia, o których mo
wa w ust. 1, następuje nagle i bezoośrednie niebezpieczerl 
stwo dla życia ludzi , zarządzenie okreś lone w ust. 1 pkt 2 
może wydać organ państwowej inspekcji sanitarnej , zawid

'damiając o swej decyzji właściwy organ do spraw ochro
ny powietrza. 

Art. 12. 1. Rada Ministrów może w drodze rozpoTządze

nia wprowadzić na wyznaczonym terenie zakaz stosowania 
przez zakłady określonych procesów technol og icznych, paliw 
lub surowców oraz zakaz stosowania określoriych paliw 
przez pojazdy mechaniczne, j eże li przekroczenie dopuszczal
n ych stężeń substancji w pOWietrzu atmosferycznym zagraża 
zdrowiu ludnoś ci. 

2. W przypadkach szczególnie niekorzystnych warunków 
meteorologicznych mogących spowodować przejściowe prze
kroczenia .dopuszczalnych stężeń substancji na danym terenie 
w stopniu mogącym stanowić bezpośredn ie niebezpieczeństwo 

dla zdrowia ludności albo spowodować znaczne sz)<ody go
spódarcze, prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady 
narodowej mi asta wyłączonego z województwa) może zarzą-' 
d zić na czas określony ograniczenie lub zakaz wydalania sub
stClncj i przez zakłady oraz zakaz stosowania określonych pa
liw przez pojazdy mechaniczne. 

·Art. 13. L Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy 
zakłady, wprowadzające do powietrza atmosfe rycznego sub
stancje, bez względu na ich il ość , obowiązane są zgłosić do 
wojewódzkich organów do spraw ochrony powietr7.a dane do
tyczące rodzaju i ilości wydalanych substancji oraz inne 
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'dane dotyczące charakterystyki zakładu pod względem och~Q
ny powietrza alm~sferycznego przed zanieczyszczanIem -
w ciągu 6 miesięcy od onia wejścia w życie przepisów prze
widzianych wart. 2. 

2. Wbjewódzki organ do spraw ochrony powi.etrza w po
rozum ieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitar
nym określi dla zakładów wymienionych w ust. 1, których 
działalność powoduje przekroczenie dopuszczaln ych stężeń 

substancji w powietrzu atmosferycznym, rodzaj ,i il ość sub
stancji dopuszczalnych do wydalania przy uwzględnieniu 

wszystkich *ródeł zanieczyszczeń na dan ym terenie. Organ 
ten w miarę potrzeby zobowiąże te żakłady do budowy, zain
stalowania i eksploatacji odpowiednich .urządzeil albo zasto
,sowania odpowiednich środków, służących do ochrony po
wietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, oraz usta li 
- w uzgodnieniu z danym zakładem - terminy wykonania 
tych obowiązków. 

3. Jeśliby sprowadzenie zanieczyszczeń na: określon ym 
obszarze do dopuszczalnych stężeń przez zastosowanie w już 

istniejących zakładach dostępnych technicznie i ekonomicz
nie urządzeń lub środków było niemożlh~e , właści we prezy
dium wojewódzkiej rady narodowej w terminie i zakres ie 
określonym przez Prezesa Centralnego Urzędu Gosp odarki 
Wodnej opracuje i przedstawi kompleksowy plan przeds iq
wzięć dotyczą cych danego obszaru, a zabe z pie czaj ących 

ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszcza niem 
na tym obszarze, i przedłoży go do zatwierdzenia Radzie Mi
nistrów. 

4. Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w po
rozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej okreś li 
szczegółowe dane niezbędn e przy. zg ła szaniu charakterystyk i 
zakładu oraz zasady okre ślania" rod zaju ilości substa ncji , 
dopuszczalnych do wydalania. 

Art. 14-. 1. Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązko!\,i: 

115 

1) nie buduje, nie instaluje lub nie e ksploa tuje urządzeń 

albo nie stosuje odpowiednich środków s :użących do . 
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ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszcza
niem (art. 3 ust. 1 orcjz art. 13 ust. 2) ; 

2) n'ie stosuje odpowiednich środków ochronnych przy 
. utrzymywaniu hałd lu b wysypisk (art. 5), 

3) nie wykonuje pomiarów stężeń s ubstancji w miejscach 
określonych wart. 8 ust. 1, 

4) nie znłasza danych dotyczących rodzaju lub ilości sub
stancji albo innych danych do tyczących charakterystyki 
zakładu (art. 13 ust. 1) , 

podlega karze nrzywny do 4.500 zł. 

2. Orzekanie w sprawach wymienionych w ust. 1 na 
stępuje w -trybie przepisów o orzecznictwie karno-administra
cyjnym. 

Art. 15. 1. Wojewódzki ornan do s praw ochrony powie
trza wymierza zakładowi karę pieniężną za przekraczanie ro
dzaju i ilości substancji, dopuszczalnych do wydalania (art. 4, 

ust. 2 i art. 13 ust. 2). 

2. Kary pieniężne obciążają wyniki gospodarcze za
kładu. 

3. Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia zasa
dy określania wysokości kar pieniężnych i tryb ich ścią

gania. 

Art. 16. Przepisów n inie jszej ustawy nie stosuje się do 
ochrony po wie trza w zamknię ty ch pomieszczeniach. 

Art. 17. Sprawy ' ochrony powie trza atmosfer ycznego 
przed oddzia ływaniem substancji promieniotwórczych regu
lują odrębne prze pisy. 

Art. 18. Ustawa nie narusza przepisów dekre tu z dnia 
14 s ierpnia '1954 r. o PaiJstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 
Nr 37, poz. 160). 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życię po upływie trzech mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa : E. Ochab 

Sekre tarz Rady PaI1stwa : J. Horodecki 

RnZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 5 kwietnia 1966 r. 

w sprawie zwolnienia z obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych niektórych gospodarstw rolnych 
w 'województwie rzeszowsIdm. 

Na podstawie art. ~1 ust. 2 ustaw y z dnia 10 lipca 1952 r. 
o obowiązkowych dosta wach zbóż (Dz. U. z 1!:'61 r. Nr 35, 
poz. 182), art. 42 ust. 2 dek re tu z dnia 28 sie r pnia 1952 r. 
o obowiązkowycĄ dos taw ach zieimtiakó w (Dz. U. z 1961 r. 
Nr 35, poz. 183) oraz art. 16 dek retu z dnia 1 grudnia 1953 r. 
o obowiązkowych dostawach z wi erząt rzeźny ch tDz. U. 
z ' 19'53 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) za rzą
dza się, co następvje: ' 

§ 1. Rol ników , którzy w latach 1S63-1965 n ilbyLi bądź 

w okresie 1966-1 970 r. nabę dą od Państwa samodziel nI' qo
;podarstwa rolne n a te renie Bieszczad lub na innych tere
nach wymagających dosiedl e nia, położonych w w ojew ódz
:w ie r zeszowskim, określonych przez Prezyd ium W ojewódz
Idej Rad y N arod ow ej w Rzeszowie - zw al nia się z obo
wi ązkowych dostaw zbóż , ziemniaków i zwierzet r ze7n ych 
N roku nabycia gospodars twa rolnego oraz w ciągu p i ęciu 

,at następnych. 

§ 2. Do gospodarstw rolnych, o których mowa w § 1, 
nie mają zastosowania prze pisy zawarte w §§ 26, 27 i 28 roz
porządzenia Rady Ministró w z dnia 13 lipca 1957 r. w spra
wie obf\wiązkow ych dos la w zbóż (Dz. U. z 1964 r. Nr 46, 
poz. 31 6). w §§ 8, 9 i 10 rozporząd ze nia Rady Minis tr ów 
z dnia 10 lirK a 1962 r. w spra wie obowiązkowych dostaw 
ziemniak ów (Dz, U. Nr 44, paz, 214) or.az w § 13 ust. 1,. 
§ , 14 us t. 1 i § 15 rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 
17 st yczn ia 1963 r. w, s pra wie obow iązk owych dostaw zwie
rzą t rze7.nych (Dz. U. z 1963 r. Nr 4, poz. 20 i z 1964 r. Nr 26, 
poz. 169 ). 

§ 3. Wykonanie. rozporząd zeni a poruczą się M inist rowi 
Przemys ~ u Spożywc7.eq o i Sku pu oraz Prezydium \Nojewódz
kie j Rad y Narodowe j w Rzeszowie. 

§ 4. Rozporządze ni e . wchodzi w życi e z dn iem oglo
szenia. 

Pr ezes Rac\y Min is trów : w z. P. Jaroszewicz 

.. , 

. '~ .. 


